
Lutas e Vitórias no Reino 
 
Lucas 8.4-15 
 
E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas 
as cidades ter com ele, disse por parábola: 
 
Um semeador saiu a semear a sua semente e, quando 
semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves 
do céu a comeram; 
 
E outra caiu sobre pedra e, nascida, secou-se, pois, não tinha 
umidade; 
 
E outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos, 
a sufocaram; 

 
E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto, a cento 
por um. 
 
Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para 
ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que 
parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os 
mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para 
que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a 
parábola: 
 
A semente é a palavra de Deus; 
 
E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem; 
depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que 
não se salvem, crendo; 
 
E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a 
palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, 
apenas crêem por algum tempo, e no tempo da tentação se 
desviam; 
 
E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo 
por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e 
deleites da vida, e não dão fruto com perfeição; 
 

E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, 
a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com 
perseverança. 
 
 
Nesse texto, Jesus nos ensina algo muito precioso!  



Há, pelo menos, três maneiras erradas de encararmos a vida 
cristã:  
 

(1)  Dando ouvidos ao diabo (Coração incrédulo – Se quer chega 
a crer) 
 

(2)  Sendo vencidos pelas tentações (Coração carnal – não 
alcança as coisas espirituais) 
 

(3)  Se deixando sufocar pelas coisas materiais e prazeres da    
          carne (Coração avarento – não consegue amar a Deus em  
          primeiro lugar) 
 
Aqui está a resposta porque muitos não conseguem manter sempre 
a alegria, a constância e o compromisso de seguir a Cristo. 
 
Na verdade, para muitos, seguir a Cristo tem sido como viajar numa 
montanha russa: Uma vida de altos e baixos! 
 
Precisamos detectar o que nos embaraça, a fim de sermos 
livres totalmente e vivermos como vencedores em Cristo 
 
 
QUANDO OLHAMOS PARA OS NOSSOS SENTIMENTOS. 
 
Se estamos bem, vamos à célula, à igreja, buscamos a Deus (ou, 
se estamos mal é que fazemos tudo isso).  
Se não sentimos nada, o culto(ou a célula) não foi bom. 

Jr 17.9 - Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e 
perverso; quem o conhecerá? Hoje eu quero muito, mas amanhã 
já não quero mais. 

Ser movido pelos sentimentos é como ser um trem puxado pelos 
vagões e não pela locomotiva, vai descarrilhar! 

Ser movido pelos sentimentos é um forte sinal de imaturidade. Gl 
4.3 - Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos 
reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do 
mundo – Tornar-se maduro em Cristo é o que nos leva a sermos 
livres da escravidão das tradições, da religiosidade e da montanha 
russa emocional.  

Ef 4.14 - Para que não sejamos mais meninos inconstantes, 
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos 
homens que com astúcia enganam fraudulosamente.  

  



QUANDO OLHAMOS PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS AO REDOR. 

Se acontece algo desagradável, mudamos de idéia e resolvemos 
não mais buscar a Deus.  
 
Se vem provações, ficamos sem forças. Então não voltamos mais à 
célula ou à igreja. 
 
Ou só voltamos à igreja e à célula se acontece algo que nos abale. 

Sl 32.8 - Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves 
seguir; guiar-te-ei com os meus olhos. – Quem pode enxergar 
mais profundo ou mais distante do que o Senhor? 

Deus sabe o propósito de cada circunstância em nossa vida. 
Portanto, temos que dar graças em tudo!   

 
PRECISAMOS NOS FIRMAR NO QUE A PALAVRA DE DEUS 
DIZ: 

Quanto aos sentimentos – Sl 34.4-9 - Busquei ao SENHOR, e 

ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores. 
Olharam para ele, e foram iluminados; e os seus rostos não 
ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o SENHOR o ouviu, 
e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do SENHOR 
acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e vede 

que o SENHOR é bom; bem-aventurado o homem que nele 
confia. Temei ao SENHOR, vós, os seus santos, pois nada falta 
aos que o temem.  

Sl 37.3-6 - Confia no SENHOR e faze o bem; habitarás na terra, 
e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no 
SENHOR, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o 
teu caminho ao SENHOR; confia nele, e ele o fará. E ele fará 
sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-
dia.  
 

1Pd 5.6,7 - Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de 
Deus, para que a seu tempo vos exalte; Lançando sobre ele 
toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.  
 
 
Quanto às circunstâncias – Rm 8.28-31 - E sabemos que todas 
as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que 
amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu 
propósito. Porque os que dantes conheceu também os 
predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a 
fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos 
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que predestinou a estes também chamou; e aos que chamou a 
estes também justificou; e aos que justificou a estes também 
glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por 
nós, quem será contra nós?  
 

Sl 34.17-20 - Os justos clamam, e o SENHOR os ouve, e os livra 
de todas as suas angústias. Perto está o SENHOR dos que têm 
o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas 
são as aflições do justo, mas o SENHOR o livra de todas. Ele 
lhe guarda todos os seus ossos; nem sequer um deles se 
quebra.  
  
Sl 46.1-3 - Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 
presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a 
terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o 
meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, 
ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio 
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das 
moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela; não se abalará. 
Deus a ajudará, já ao romper da manhã. 
 
 
PRECISAMOS OLHAR SOMENTE PARA JESUS, SEM VACILAR. 
 
Não podemos olhar somente para o homem, com suas falhas  
Hb 12.1-3 - Portanto nós também, pois que estamos rodeados 
de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o 
embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos 
com paciência a carreira que nos está proposta, Olhando para 
Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe 
estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e 
assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, 
aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si 
mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos 
ânimos.  
 
Fl 3.13,14 - Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja 
alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das 
coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante 
de mim, Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana 
vocação de Deus em Cristo Jesus.  
 
 
DEUS TEM MUITO PARA NÓS, MAS PARA ISTO PRECISAMOS 
TER: 

 

 Compromisso com a Sua obra – Cl 3.23,24 - E tudo quanto 
fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e 



não aos homens, Sabendo que recebereis do Senhor o 
galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis.  
 
Participando dos cultos, de uma célula, orando, convidando, 
discipulando, trabalhando nos eventos e sendo submissos. 

 

 Paciência e perseverança – Tg 5.10-11 - Meus irmãos, 
tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que 
falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-
aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a 
paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu; 
porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso.  

  
Creia que Deus está abençoando a sua vida, sua família, seu 
trabalho, sua célula. Aguardando com paciência os frutos. 

 

 Fidelidade com o que Deus confia a nossas mãos – Mt 
25.20-21 - Então aproximou-se o que recebera cinco 
talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo: 
Senhor, entregaste-me cinco talentos; eis aqui outros 
cinco talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe 
disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste 
fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu 
senhor.  

 
Fidelidade nas pequenas coisas. Fidelidade financeira com 
dízimos e ofertas. Fidelidade com os dons e pessoas em sua 
vida 

 
Conclusão.  
Se há três maneiras erradas de encararmos a vida cristã, Jesus 
também nos ensina que há uma maneira correta: Conservando a 
Palavra num coração honesto e bom (Coração limpo). 
 
Ore e seja compromissado(a) diante de Deus, e se esforce para o 
seu próprio crescimento! 

 
DEUS VAI TE ABENÇOAR! 


