
 
Roteiro para as células a partir de 09 de junho de 2019 

 

Tema:    O inimigo fez isso - Mt 13:24-30. 
                                                   

Introdução: “O responsável pela boa semente é Jesus” - (Mt 13:37). 

- Entretanto, infelizmente há uma outra realidade, um plantio mau. 

- Não é apenas Deus quem age na Terra, mas, o inimigo também age e nocivamente, 

sem que as pessoas se deem conta.  

- O seu intento é “roubar, matar e destruir” (Jo 10:10). 

- Jesus está nos ensinando, que o inimigo age e precisamos tomar cuidados. 

 

Há um portal, pelo qual, o inimigo entrou aqui: 

- A desatenção, a distração, o descuido dos trabalhadores. 

- Um dos grandes alertas de Jesus para a Igreja para o tempo do fim é que ela vigie. 

- Por conta disso é que estimulamos a intensificação da oração na Igreja. 

 

O cristão não precisa viver amedrontado por causa do diabo, entretanto, viver 

descompromissado, desligado e descuidado é uma falsa fé. 

- O notável apóstolo Paulo, afirmou não viver indiferente a isso - II Co 2:9-11. 

- Não podemos viver como ignorantes, àquilo que o inferno intenta fazer. 

 

Desde o começo, Deus estabeleceu o homem como guardião da Terra – Gn 2:15. 

- A Bíblia nos conscientiza a um posicionamento, afim de que o mal não nos domine. 

- “Escutai a minha lei, povo meu; inclinai os vossos ouvidos” - (Sl 78:1). 

- Até sobre o terrível juízo final, Deus nos adverte para que evitemos passar por ele. 

 

Precisamos nos posicionar como Igreja. 

- O inimigo entra pela abertura que os trabalhadores do reino (Igreja) permitem. 

- Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio – (Mt 13:26). 

- “Porque que tem joio”? - (Mt 13:27).  

- Essa pergunta revela o desconforto sobre aquilo que o inferno faz. 

- Os homens queriam arrancar o joio – (Mt 13:28). 

- Todos nós queremos ficar livres das maldições que nos atingem, mas, os resultados, ou 

bons, ou ruins, será consequência de uma escolha, de uma atitude. 

- Quando o resultado das obras do diabo começa a apresentar os seus frutos, esse é um 

estágio, quando poderá ser tarde de mais, para se evitar - (Mt 13:30). 

 

Conclusão: “Levantai e andai, pois não é aqui o nosso descanso, por causa da 

corrupção” - (Mq 2:10).  

- “O filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, pela atitude de fé da Igreja”. 



- Se a Igreja se omitir terá falhado e as pessoas não viverão o propósito de Deus. 

- A resposta está sob o ministério que a Igreja recebeu de Jesus. 

Textos Bíblicos 

 

Mateus 13:24-30 

24  Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que 

semeia a boa semente no seu campo; 

25  Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e 

retirou-se. 

26  E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. 

27  E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste 

tu, no teu campo, boa semente? Por que tem, então, joio? 

28  E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres pois 

que vamos arrancá-lo? 

29  Ele, porém, lhes disse: Não; para que, ao colher o joio, não arranqueis também o 

trigo com ele. 

30  Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 

Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no 

meu celeiro. 
 

II Coríntios 2:9-11 

9  E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. 

10  E a quem perdoardes alguma coisa, também eu; porque, o que eu também perdoei, 

se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo; para que não 

sejamos vencidos por Satanás; 

11  Porque não ignoramos os seus ardis. 

 

Gêneses 2:15. 

E tomou o SENHOR Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o 

guardar. 

 

 


