
 

 
11 – QUE TIPO DE SOLO É MEU CORAÇÃO? 

Quebra Gelo – Como você lida com plantas? Você gosta e cultiva? Tem facilidade de cuidar? Ou não gosta e tem 

dificuldades de mantê-las em casa? Compartilhe com seu PGM. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte da Comunidade Batista HOPE; 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Mateus 13.18-23 
 

 Hoje em nosso encontro daremos mais um passo de crescimento na Palavra de Deus. Somos gratos a Deus 

em poder fazer parte de um Pequeno Grupo Multiplicador - PGM onde aprendemos mais de Deus através de sua 

Palavra e temos a grande oportunidade de compartilharmos nossas adversidades e alegrias e ainda orarmos uns 

com os outros. Mais do ir à Igreja, no PGM, nós vivemos como Igreja, isso faz toda a diferença em nossas vidas. 

Isso traz crescimento e transformação. 

 Nesta semana temos a alegria de voltarmos nossos olhos para o capítulo 13 de Mateus, em especial, ouvir 

Jesus nos proferindo a Parábola do Semeador. No último domingo o Pr. Milton Monte nos trouxe uma palavra 

preciosa, onde fomos desafiados a pedir ao Senhor que sonde o nosso coração e nos mostre que tipo de solo tem 

sido o nosso coração. Jesus utilizou-se de muitas parábolas quando falava as multidões. O que caracterizava essas 

narrativas de Jesus, era o fato dele usar exemplos e comparações entre as coisas familiares para as pessoas da 

época, afim de ajudá-las a compreenderem algo muito mais profundo, os princípios e valores do Reino de Deus. 

Em especial, no capitulo 13 de Mateus, Jesus nos ensina sobre os tipos de solos e as diferentes respostas a 

mensagem de Deus ao coração humano.  

Veja a explicação de Jesus sobre os quatro tipos de solo onde a semente foi lançada: “Vós, portanto, ouvi 

a parábola do semeador. Aquele que ouve a Palavra do Reino e não compreende, porque o maligno vem e se 

apodera do que foi semeado no seu coração, é o que recebeu a semente à beira do caminho. Aquele que recebeu 

a semente em lugar pedregoso é o que, ouvindo a Palavra, logo a acolhe com alegria; mas não tem raízes em 

si, é homem de momento: mal chega a tribulação ou a perseguição por causa da Palavra, ele cai. Aquele que 

recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a Palavra, mas o cuidado do mundo e a sedução das riquezas 

sufocam a Palavra, e ele fica sem fruto. O que recebeu a semente na terra boa é o que ouve a Palavra e 

compreende: então, ele dá fruto e produz, um cem, outro sessenta, outro trinta por um. - Mateus 13.18-23 

A semente era a mesma, mas a respostas a semente lançada foi diferente, afinal, caiu em solos bem distintos 

de condições. Podemos notar quatro diferentes lugares que representa o coração humano: alguns são insensíveis, 

outros descuidados, outros contaminados com as preocupações deste mundo que trazem muitas distrações, e há o 

que são receptivos. É muito importante termos a compreensão que a Palavra não muda nesta história contada 

por Jesus, o que muda são os corações.  
Alguém já afirmou que a maioria das pessoas que se dizem servir a Jesus se encontram nos três primeiros 

solos. O primeiro é aquele que nem se recordar do que foi pregado no último domingo, logo nas primeiras horas 

da segunda-feira não sabe se quer o que foi mencionado. O segundo é do tipo imediatista, de forma entusiasmada 

se joga para lá e para cá sem ter muitas raízes, ou profundidade, O terceiro é o ativista, materialista ou estressado, 

tão sobrecarregado com as atividades, bens e preocupações que não consegue limpar a terra do seu coração e dar 

espaço para a Palavra para crescer. Nestes três tipos de solos, a semente se torna infrutífera. No entanto, temos um 

tipo de solo que a Palavra produz, ainda que em medidas diferentes. O bom solo em contraste aos três primeiros 

nos apresenta esta verdade. Agora a grande questão é: Como a Palavra de Deus enraizou em sua vida? Que tipo 

de solo é seu coração? Esta é a reflexão que estamos sendo desafiados a fazermos durante esta semana. 
Vamos as nossas perguntas de reflexão: 
 

1 – Ao escutar a descrição dos quatro tipos de solo, qual destes quatro tipos descreve a maioria das pessoas que se 

relaciona? Compartilhe. 
 

2 – Quais os “espinhos” ou “rochas” em sua vida que lhe impedem ou lhe limita no seu crescimento espiritual? 
 

3 – Como você descreveria suas raízes espirituais neste momento da sua história? 



  

4 – O que você poderia fazer para melhorar o solo de sua vida espiritual e ser mais frutífero? 
 

5 – Vamos multiplicar em duplas de oração, e compartilhe com sua dupla, por qual “espinho” ou “preocupação” 

você gostaria que seu irmão orasse por você hoje? Compartilhe e ore juntos.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) – Multiplique em duplas e ore 

especificamente pelos alvos de oração uns dos outros. 
 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

- DESAFIO SEMANAL - Esta semana vamos concluir a leitura do sétimo livro da Bíblia – Juízes e leremos o 

livro de Rute e iniciarmos a leitura do livro de I Samuel. Venha conosco nesta jornada de fé! Vem com a gente! 
 

- CEIA DO SENHOR - Próximo domingo (21/04), como Igreja vamos ter a grande oportunidade de trazer a 

memória todo o sacrifício de Cristo Jesus em dar a sua vida por nós. Na Ceia do Senhor trazemos a memória o 

quanto somos amados por Ele e que breve voltará para buscar sua igreja! 
 

- SANTA CONVOCAÇÃO – “E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na 

brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse; porém a ninguém achei.” - Ez 22.30. - Venha 

estar conosco na Santa Convocação no dia 19/04 – sexta-feira (feriado). Serão 12 horas de busca e intercessão! 

Marque já na sua agenda! Faça a diferença na vida de alguém, orando por ela! Esperamos você! 
 

- ENCONTRO DOS HOMENS - Sábado dia 20/04 no Recanto Lua Nova teremos mais uma edição do encontro 

dos Homens. Será um tempo de crescimento e comunhão entre os irmãos. Faça já sua inscrição! 
 

- NOSSOS HINOS, NOSSA HISTÓRIA - Não podemos negar que a história cristã atual foi escrita com preciosas 

obras musicais que inspiraram os passos de fé de todos os que vieram antes de nós. Não podemos negar a grande 

influência que os hinos causaram em nossa jornada de vida e de nossas Igrejas. Por isso no dia 02 de junho - 18h 

na Comunidade Batista Hope teremos uma preciosa celebração “Nossos Hinos, Nossa História.” – Venha celebrar 

ao Senhor conosco. Marque já na sua agenda! 

 

 

 

DESAFIO DA SEMANA 
De mais um passo em direção aos seus alvos de oração. Além de orar, diga esta semana a cada uma delas 

que você está orando por elas. Pergunte a esta pessoa se ela tem algum pedido de oração. Ore com ela. 

 

 


