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Noite

3 – TEM UM DURO INIMIGO
4.15 São estes os da beira do
caminho, onde a palavra é
semeada; e, enquanto a ouvem, logo
vem Satanás e tira a palavra semeada
neles.
4 – TEM UM PREÇO

A PALAVRA DE DEUS…
1 – TEM PODER
4.15 São estes os da beira do
caminho, onde a palavra é
semeada; e, enquanto a ouvem,
logo vem Satanás e tira a palavra
semeada neles. 4.16
Semelhantemente, são estes os
semeados em solo rochoso, os
quais, ouvindo a palavra, logo a
recebem com alegria. 4.18 Os
outros, os semeados entre os
espinhos, são os que ouvem a
palavra,. 4.20 Os que foram
semeados em boa terra são
aqueles que ouvem a palavra e a
recebem, frutificando a trinta, a
sessenta e a cem por um.
2 – PRECISA DE UM SEMEADOR
4.14 O semeador semeia a
palavra.
1 Coríntios 3.6
“Eu plantei, Apolo regou; mas o
crescimento veio de Deus”.

4.16 Semelhantemente, são estes os
semeados em solo rochoso, os quais,
ouvindo a palavra, logo a recebem com
alegria. 4.17 Mas eles não têm raiz em si
mesmos, sendo, antes, de pouca duração;
em lhes chegando a angústia ou a
perseguição por causa da palavra, logo se
escandalizam.

5 – PODE PERDER SEU EFEITO
4.18 Os outros, os semeados entre
os espinhos, são os que ouvem a palavra,
4.19 mas os cuidados do mundo, a
fascinação da riqueza e as demais
ambições, concorrendo, sufocam a palavra,
ficando ela infrutífera.
6 – ALCANÇA SEUS OBJETIVOS
4.20 Os que foram semeados em boa
terra são aqueles que ouvem a palavra e a
recebem, frutificando a trinta, a sessenta e a
cem por um.
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