
 

ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

I- Parábola do Semeador 

 
Versículo para memorizar: “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” 

(Lucas 8:15). 

Texto base: (Lucas 8:5-15). Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte 

caiu à beira do caminho; foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra; 

e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos; e estes, ao 

crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra; cresceu e produziu a cento 

por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o 

interrogaram, dizendo: “Que parábola é esta? ” Respondeu-lhes Jesus: “A vós outros é 

dado conhecer os mistérios do reino de Deus; aos demais, fala-se por parábolas, para 

que, vendo, não vejam; e, ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola: a 

semente é a palavra de Deus. ” A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram; vem, 

a seguir, o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam 

salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria; 

estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A 

que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os 

cuidados, riquezas e deleites da vida; os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu 

na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra; estes 

frutificam com perseverança.  

A parábola do semeador nos mostra muitas verdades a respeito do Reino de Deus, 

ela nos fala sobre a vida de um semeador, que saindo para realizar o seu trabalho, ao lançar 

a sua semente parte caiu a beira do caminho, parte caiu entre pedras, parte caiu no meio de 

espinhos e parte caiu na terra boa. O tipo de terra que ela relata são os nossos corações, tem 

o coração que por não entender a Palavra o diabo rouba a semente, tem o coração que 

recebe a semente, mas as provações fazem com que a semente mesmo que brotando morra, 

outro coração que mesmo recebendo a Palavra, as coisas do dia a dia mataram a semente, 

mas por último tem o coração que é a boa terra, pois a recebe, cuida dela e dá muitos frutos 

 Verdade Bíblica: 

1) A semente depende do tipo de terra para frutificar 

2) O coração que cuida de semente da Palavra sempre dará frutos 

3) Se atentarmos para as coisas dessa vida mais do que para Palavra de Deus 

não frutificaremos  

4) O amor ao mundo mata a preciosa semente da Palavra de Deus 

5) O frutificar não depende do semeado, mas da terra 

Aplicações Prática: Semeie sempre a Palavra de Deus, e cuide com todas as suas forças 

das sementes que já foram lançadas na terra do seu coração. Sempre tenha o Reino de Deus 

em primeiro lugar na sua vida. 

Brinque com Atividades de Aprendizado Bíblico: Coloque dentro de bexigas, partes da 

parábola escritas em papel, encha e entregue as crianças. Deixe elas brincarem, jogando 

para cima, sem estourarem, trocando as bexigas com seus amigos. Ao final, escolha um 

balão, estoure e montem a parábola na sequência dos fatos que encontrarão dentro das 

bexigas. Enfatize que nosso coração é a boa terra e a semente a palavra de Deus. 
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