Os Ladrões da Palavra e Como enfrenta-los
Pr Reuel Martinez
Culto do dia 07 /01/18
manhã
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de
sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br;
www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo
os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer
Mc 4.1-20
Introdução:



Parábola bastante conhecida. Possui algumas características distintivas
o A única que traz a própria explicação
A parábola é conhecida como a ‘Parábola do Semeador’ mas o foco está no solo

Resumo da Parábola:





Semente na beira do caminho: pássaros comem
Semente em terreno pedregoso: o sol mata
Semente entre os espinhos: os espinhos sufocam
Semente em solo adequado: germina, brota e produz fruto






Semeador -> o pregador
Semente -> a palavra
Solos -> coração humano
Pássaros, sol e espinhos -> ladrões da palavra

Ladrões da palavra:
1. Satanás (v.15)
o Satanás é o maior interessado em roubar a palavra do nosso coração, porque ele sabe
que nela há vida
o Tenta roubar imediatamente. Não deixa que ele penetre o coração (logo vem satanás;
v.15)
o É como as aves que comem as sementes que caíram na beira do caminho
Forma de atuação:
o Cansaço
 Ele começa a trabalhar no sábado à noite, nos impedindo de dormir bem para
que estejamos dispostos no culto pela manhã
 Quando você deixa para fazer sua leitura bíblica já no fim da noite
2. Tribulação e perseguição por causa da palavra (vv.16,17)
o Não é tão imediata quanto as aves. Começa na segunda de manhã
o É como a semente que cai em solo pedregoso. Não entrou fundo no coração e, por isso,
logo morre

Forma de atuação:
o Desânimo
 Se empolga no começo, mas logo começa a pensar nas dificuldades implícitas de
seguir Jesus e, por isso, acaba desistindo
3. Preocupação do mundo, sedução das riquezas e o desejo por outras coisas (vv.18,19)
o Pode começar tanto imediatamente quanto mais tarde
Forma de atuação
o Distração
 Distração na hora do culto
 Às vezes estamos no culto, mas nossa cabeça está em outro lugar
 Durante a semana, quando nos distraímos e não pensamos mais no que ouvimos
no culto
 Durante a semana, quando nos distraímos ou estamos muito “ocupados” e não
paramos para meditar na palavra

 Solução:
1. Prepare o solo
a. O que fez com que a semente fosse atacada pelos pássaros, pelo sol e pelos espinhos foi
o solo impróprio
b. Comece a se preparar para ouvir a mensagem antes da hora da mensagem. Comece
algumas horas antes do culto, orando, pedindo a Deus que prepare o seu coração e que
fale com você
c. Não deixe para fazer sua leitura da bíblia quando já está cansado ou no meio da
agitação. Separe um lugar apropriado num tempo apropriado.
2. Ouça a palavra com atenção (v.9, 20)
a. Ouvir requer atenção e esforço
i. Não é uma atividade passiva
ii. A edificação não acontece por estarmos sentados num banco da igreja; ela
acontece quando nos inclinamos a ouvir;
iii. Não é porque temos ouvidos que ouvimos; não é porque temos olhos que vemos
v.9: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!
3. Acolha a palavra (v.20)
a. Deixe-a penetrar fundo no seu coração. Quando sair do culto, continue pensando nela;
meditando nela. Receba-a com o coração aberto
b. Leia a bíblia de manhã e passe o dia meditando no que leu; digerindo, sendo alimentado
4. Pratique a Palavra (v.20)
a. Dar fruto (v.20)
i. Precisamos transformar o que aprendermos na bíblia em prática de vida.

Conclusão:
Deus nos deu sua palavra para que aprendêssemos a andar nos seus caminhos, mas Satanás, o inimigo
de nossas almas, é incansável em suas tentativas de roubar a semente plantada em nossos corações.
Assim, para vencer o cansaço, o desânimo e a distração, precisamos preparar o solo do nosso coração,
ouvir a palavra com atenção, acolher a palavra e praticá-la.
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à
vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários

