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Lição 1: ADOLESCENTE SIM, ABORRECENTE NÃO!

O semeador
O significado de semear consiste em 

lançar sementes na terra para germinar. O 
semeador é o encarregado desta tarefa, ou 
seja, é o semeador quem lança as semen-
tes sobre a terra a fim de garantir uma boa 
colheita. O trabalho de um semeador deve 
ser incansável. Antes das sementes serem 
lançadas sobre a terra, é preciso avaliar 
as condições do solo (se são apropriadas 
para aquela semente); também é preciso 
averiguar se o local do plantio receberá a 
quantidade de calor e luz necessárias para 
fazerem a semente germinar e crescer de 
uma forma saudável. O semeador deverá 
analisar as melhores possibilidades para 
que o plantio seja realizado da melhor ma-
neira possível, isto lhe garantirá uma colhei-
ta perfeita. Esta colheita depende de muita 
dedicação e insistência por parte do seme-
ador. Para garantir um bom resultado ele 
precisa contribuir diretamente com plantio 
da semente e acompanhar seu crescimento 
até a colheita. 

No livro de Mateus capítulo 13, Jesus 
nos traz um ensinamento acerca do seme-
ador. Em sua parábola, Jesus diz que o 
semeador saiu para semear. Porém, ele não 
teve o cuidado de analisar delicadamente 
onde suas sementes seriam lançadas. Umas 
sementes caíram pelo caminho e foram 
comidas pelas aves; outras caíram entre as 

pedras e suas raízes não se 
aprofundaram, outra parte das sementes 
caíram entre espinhos que as sufocaram 
e logo elas morreram. No entanto as que 
caíram em terras apropriadas, germinaram, 
cresceram e deram uma boa colheita. 

Esta parábola dita por Jesus é a prova 
real de que o trabalho do semeador precisa 
ser cauteloso, hábil e paciente. A maior par-
te das sementes que aquele semeador pos-
suía não sobreviveram. Isto foi resultado de 
um trabalho sem análise detalhada e sem 
a total dedicação do semeador. Em nossas 
vidas somos comparados a um semeador e 
devemos estar atentos onde nossas semen-
tes são lançadas. Todos os dias lançamos 
sementes e precisamos analisar com cuida-
do e atenção o local que nossas sementes 
estão sendo semeadas. Pois se o plantio 
não for adequado, a colheita também não 
será. Se as sementes forem lançadas em 
locais inapropriados elas irão morrer, e nós 
estaremos desperdiçando sementes em 
terras que não produzem vida.

Para uma colheita saudável na vida 
adulta é preciso lançar as sementes em boa 
terra. É preciso amar a Deus acima de to-
das as coisas, obedecer a sua palavra, seus 
ensinamentos e suas diretrizes. Pois aquele 
que ouve a palavra e a entende, tem uma 
boa colheita (Mt 13:23).
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