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Mateus 13.1-9 
No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar; 

2 e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num 
barco, e se sentou; e todo o povo estava em pé na praia. 3 E falou-lhes 

muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a 
semear. 4 e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do 

caminho, e vieram as aves e comeram. 5 E outra parte caiu em lugares 
pedregosos, onde não havia muita terra: e logo nasceu, porque não 
tinha terra profunda; 6 mas, saindo o sol, queimou-se e, por não ter 

raiz, secou-se. 7 E outra caiu entre espinhos; e os espinhos cresceram 
e a sufocaram. 8 Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a cem, 

outro a sessenta e outro a trinta por um. 
9 Quem tem ouvidos, ouça. 

 
Quando nos expomos à palavra de Deus, que é a Sua semente, iremos 
encontrar vários tipos de coração. É justamente aí que está a diferença dos 
que frutificam e crescem em Deus e os que não avançam. 
 
Muitos se perguntam: “porque estou a tanto tempo na igreja ouvindo as 
mesmas palavras que outros irmãos e não frutifico?” 
 
O coração, na hora de receber a palavra, é o segredo. 
 

✓ A bíblia diz que o coração é a fonte do homem, assim como a 
terra é a fonte da semente – Pv 4:23. 

 
✓ É da terra que a semente vai receber tudo que precisa para 

viver, crescer e se tornar uma grande árvore sadia e frutífera. 
 
✓ Assim também é com uma criança e sua mãe, com um aluno e 

sua escola, tudo tem a sua fonte. 
 
✓ Toda semente genuína é boa e perfeita, a questão está na sua 

fonte. 
 

Temos que aprender a ser terra boa e nos expor-mos a palavra de Deus, 
para sermos sempre como árvores frutíferas.  
 
 

Árvores Frutíferas 
 

Mc 4:14-20 
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O Semeador é o próprio Deus, através dos Seus pregadores  
 
1 – O SEMEADOR É PODEROSO (Semeia através de gerações) 
 
2 – A SEMENTE É PODEROSA (Não precisa de uma cova profunda, basta 
lançá-la) 
 
3 – A SEMEADURA É EM TODOS OS TERRENOS (Não despreza o 
coração de ninguém. Mas a recíproca nem sempre é verdadeira!  

 
Todas as vezes que a Palavra é liberada, Deus está semeando em nós para 
um propósito, para um fruto. 
 
É a Palavra de Deus que pode nos transformar em árvores frutíferas – Rm 
12:2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável, e perfeita vontade de Deus. 
 
 
01) O CORAÇÃO A BEIRA DO CAMINHO – Mc 4.15 - E os que estão 
junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada; mas, 
tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi 
semeada. 
 
Ef 4:14-16  Fala que não devemos ser como meninos, sendo levados de um 
lado a outro por doutrinas e ensinos de homens fraudulentos, mas, pessoas 
maduras e edificadas em Cristo. 
 
A beira do caminho nos fala de pelo menos duas coisas. 
 

1- De uma terra batida, por todos terem acesso a ela. 
2- De uma terra exposta, vulnerável para o roubo (ninguém guarda, o 

tesouro fica a beira do caminho). 
 
Esse modelo de coração é o de pessoas que não aprenderam a se guardar 

de quem não conhece a Deus, dos crentes “incrédulos”, de quem não tem a 
Palavra como alicerce, como fundamento. 
 

✓ Todas as vezes que você lança “pérolas aos porcos”, eles iram 
roubá-las. 

 
✓ Você não pode deixar que muitos tenham acesso ao seu 

coração. 
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✓ São pessoas que facilmente são convencidas por argumentos 
do diabo a duvidarem da palavra que recebem – possuem uma 
mente passiva. 

 
✓ Adão e Eva duvidaram de Deus, foram roubados por satanás e 

colheram sérias conseqüências. 
 
✓ São crentes naturais, amigos do mundo, são facilmente 

roubados e nunca frutificam. 

 
O que fazer? 
 
Ande e abra seu coração somente com pessoas espirituais e confiáveis. 
 
Saia da superficialidade, tomando uma decisão de ser quente e não frio.   
Leia a Bíblia sempre, confesse a Palavra, busque a Deus diariamente em 
oração! 
 
 
02) O CORAÇÃO COMO SOLO ROCHOSO – v 16,17 - Do mesmo modo, 
aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, 
ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem; 17 mas não 
têm raiz em si mesmos, antes são de pouca duração; depois, 
sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se 
escandalizam. 
 
Ez 36:26  Fala-nos que o coração daquele que mudou pelo toque de Deus, 
é de carne, maleável, tratável. Já não é mais de pedra. 
 
Quando olhamos para um solo rochoso nem sempre vemos as rochas. Só 
depois que o escavamos é que as descobrimos. 
 
Muitas vezes somos assim, por fora parecemos terra roxa, mas por dentro 
somos duros de coração. 
 

✓ Deus resiste aos de coração duro – Tg 4:6 

 
Quando pessoas com esse tipo de coração ouvem a palavra, até a aceitam 
com alegria, mas por terem um coração duro, são rasos, não tem raiz. 
 

✓ São como edifício sem fundação, bonitos por fora, mas cairão na 
primeira tempestade. 
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✓ Toda semente precisa de tempestades, fermentação e pressão 
da terra para romper a casca, depois da luz do sol, tudo isso 
para crescer. 

 
✓ Não há cristianismo sem angústias e perseguições, e somente 

os que têm coração profundo em Deus podem suportar. 
 

As angústias e perseguições são para quebrar as pedras, até que a palavra 
alcance terra roxa. Portanto, são para nos fazer crescer. 

 
O que fazer? 
 
Aprenda a se humilhar na presença de Deus, confessando pecados, 
reconhecendo que precisa Dele. 
 
Tome a decisão de não chutar o balde na tribulação, mas com paciência 
responder positivamente e ser aprovado. 
 

✓ Lembrando sempre que tudo é benção na sua vida. 
 
Isso fará de você alguém profundo em Deus, capaz de suportar o dia mal, 
podendo ser frutífero.   
 
 
03) O CORAÇÃO ENTRE OS ESPINHOS – v 18,19 - Outros ainda são 

aqueles que foram semeados entre os espinhos; estes são os que 
ouvem a palavra; 19 mas os cuidados do mundo, a sedução das 
riquezas e a cobiça doutras coisas, entrando, sufocam a palavra, e ela 
fica infrutífera. 
 

Milhares têm recebido a palavra de Deus, mas, aqui está um dos maiores e 
mais sutis problemas que enfrentamos. 
 

✓ “O mundo, a fascinação com as riquezas e demais ambições” 
 

O coração que é terra cheia de espinhos, é o coração contaminado com o 
sistema do mundo. O mundo é o pior inimigo, pois, começamos a achar que 
em si mesmo não é pecado, e aí está a sutileza. 
 
Tg 4:4 diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. 
 
Vivemos hoje no ápice do mundanismo, das riquezas e das ambições. 
 
Nos tornamos escravos da moda, do dinheiro, da competição de mercado, 
das viagens. 
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Nos tornamos escravos das ambições dessa vida: 
 

✓ Profissão, Casamento, estudo, trabalho, viagens, compras, 
negócios, etc. 

 
Avalie o que você tem conversado e veja como está o seu coração. A boca 
fala do que o coração está cheio – Lc 6:45 
 

O mundo é tudo que nos afasta de Deus e nos faz ficar mornos. Quando 
estamos MORNOS somos os mais infelizes, e seremos vomitados. 
 
Esse é o maior motivo porque muitos recebem a palavra, mas não dão o 
fruto. 
 

✓ Deus olha o coração. 
 
O que fazer? 
 
A única maneira de vencer o mundo é amando a Deus acima de tudo. 
 
Só conseguimos amar a Deus quando nos dispomos a andar com Ele 
diariamente, como adoradores. 
 
04) O CORAÇÃO COMO A TERRA BOA – Mc 4.20 - Aqueles outros que 

foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a 
recebem, e dão fruto, a trinta, a sessenta, e a cem, por um. 
 
Sl 34:18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e 
salva os contritos de espírito. 
 
Aqueles que têm um coração para Deus serão cheios de frutos e 
experimentarão do melhor de Deus. 
 
O coração como boa terra é aquele que se converte a Cristo, procura seguir 

o Evangelho e passa a dar fruto naturalmente, pois, a semente é poderosa 
e o semeador é fiel. 
 
O APELO DE DEUS AOS HOMENS: 
 
Jl 2:13 - E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes; e 
convertei-vos ao Senhor vosso Deus; porque ele é misericordioso e 
compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se 
arrepende do mal. 
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Pv 4:23 - Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele 
procedem as fontes da vida. 
AS PROMESSAS DE DEUS. 
 
Ez 36:25-28 - Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis 
purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos 
ídolos, vos purificarei. 26 Também vos darei um coração novo, e 
porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o 
coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 27 Ainda porei 

dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, 
e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. 28 E habitareis na 
terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o 
vosso Deus. 

 

Mt 5:8 - Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a 
Deus. 
 
I Co 2:9 - Mas, como está escrito: As coisas que olhos não viram, nem 
ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que 

Deus preparou para os que o amam. 
  
 
QUAL TIPO DE TERRENO TEM SIDO O SEU CORAÇÃO?    


