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Igreja de Éfeso 

Mt 13:3-9 
 

 

1-aquele mesmo dia Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da 

Galiléia, sentou-se ali e começou a ensinar. 

2  A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande, que ele 

entrou num barco e sentou-se; e o povo ficou em pé na praia. 

3  Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: —

Escutem! Certo homem saiu para semear. 

4  Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do 

caminho, e os passarinhos comeram tudo. 

5  Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e 

pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era 

funda. 

6  Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram 

porque não tinham raízes. 
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7  Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e 

sufocaram as plantas. 

8  Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 

cem, de sessenta e de trinta grãos por um. 

9  E Jesus terminou, dizendo: —Se vocês têm ouvidos para ouvir, então 

ouçam. 

10  Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: —Por 

que é que o senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? 

11  Jesus respondeu: —A vocês Deus mostra os segredos do Reino do 

Céu, mas, a elas, não. 

15  Pois a mente deste povo está fechada: Eles taparam os ouvidos e 

fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos 

poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir; a sua mente 

poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria! —

disse Deus.” 

16  Jesus continuou, dizendo: —Mas vocês, como são felizes! Pois os 

seus olhos vêem, e os seus ouvidos ouvem. 

17  Eu afirmo a vocês que isto é verdade: muitos profetas e muitas 

outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão 

vendo, mas não puderam; e gostariam de ouvir o que vocês estão 

ouvindo, mas não ouviram. 

18  —Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer 

dizer. 

19  As pessoas que ouvem a mensagem do Reino, mas não a entendem, 

são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O 

Maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. 

20  As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as 

pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, 

21  mas duram pouco porque não têm raiz. E, quando por causa da 

mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo 

abandonam a sua fé. 

22  Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas 

no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as 

preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a 

mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. 

23  E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas 

que ouvem, e entendem a mensagem, e produzem uma grande 

colheita: umas, cem; outras, sessenta; e ainda outras, trinta vezes 

mais do que foi semeado. 
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Esmirna 

Mt 13:24-30 

 
24 Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a 

um homem que semeou boa semente no seu campo; 

25  mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o 

joio no meio do trigo e retirou-se. 

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

27  Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não 

semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? 

28  Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe 

perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? 

29  Não! Replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também 

com ele o trigo. 

30  Deixai-os crescer juntos até à colheita, e, no tempo da colheita, direi 

aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser 

queimado; mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. 

 

O homem que semeia boas sementes no seu campo é Deus, o campo é a 

terra, a ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. A boa 

semente são os filhos do reino, pessoas que respondem ao chamado de 

Deus. 

Enquanto os homens dormiam e não vigiavam o inimigo de Deus, o 

adversário dos homens (satanás significa adversário, um adversário é 

aquele que resiste) semeou o joio. Os anjos que são os servos de Deus, não 

entendem muitas movimentações nem no céu e nem na terra, eles devem 

perguntar: “Senhor, como pode satanistas, pessoas gananciosas, hipócritas 

crescerem juntos com os filhos de Deus podemos arrancá-los? Mas o tempo 

de separar o trigo do joio será por ocasião do arrebatamento, quando o trigo 

( a noiva de Cristo será recolhida para o celeiro) 

O inimigo semeou e foi embora,depois da semeadura ele se afasta, 

porque sabe que a destruição é certa na Igreja sonolenta. O joio e o trigo 

são muito parecidos, enquanto ainda não crescidos estes últimos dias são 

dias de intensa semeadura de ambos os reinos. 

Repito que a semeadura ocorreu enquanto os homens dormiam, este é o 

estado da igreja dos últimos dias, um estado de grande sonolência, as 5 

noivas néscias da parábola de Mateus 25:5 também foram tomadas pelo 

sono e perderam o amado. A amada noiva de Cantares 5; 2-7 também foi 

tomada de sono e o noivo foi embora. 

A Igreja que retirar o joio de dentro de si não será danificada pelo joio 

que satanás plantar em nosso meio. É necessário retirarmos do nosso 

coração ervas daninhas tais como Colossenses 3:8-9: 
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8 ¶ Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto: ira, 

indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso 

falar. 

9  Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho 

homem com os seus feitos 

10  e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno 

conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou; 

 

 

Só poderá resistir nestes dias, a Igreja que andar em santidade, porque 

para a noiva de Cristo nada que está em oculto deixará de ser 

revelado.(Mateus 10:26).  

A Igreja sonolenta não resistiu a semeadura de satanás, portanto 

fiquemos alertas, vigiemos e oremos.  
 

Igreja de Pérgamo 

Mateus 13:31-32 

 
31  Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é 

semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e 

plantou no seu campo; 

32  o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é 

maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do 

céu vêm aninhar-se nos seus ramos. 

 

 

Esta parábola está totalmente ligada a Daniel 4 e Apocalipse 17 e 18. 

Esta parábola trata do desenvolvimento do reino de Deus na terra até a 

volta de Jesus este desenvolvimento tem dois aspectos; o positivo e o 

negativo. Analisemos primeiro o aspecto positivo: 

 

Quando Jesus ressuscitou e deixou a semente do seu reino aqui na terra, 

a implantação deste reino começou de uma forma tão pequena como o grão 

de mostarda, à princípio Jesus tinha 12 discípulos fiéis (Ele tinha muitos 

curiosos, simpatizantes e caçadores de bênçãos, mas discípulos de fato só 

os 12). Em João 6 vemos que este número de discípulos aumentou,mas 

muitos o deixaram quando sua palavra se tornou mais profunda e 

direcionada (João 6:66). 

Em Lucas 10:1 Jesus podia contar com 70 discípulos, mas no momento 

da última ceia este número caiu para 11 e na cruz havia um só discípulo.  
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Depois da morte e ressurreição de Jesus o crescimento volta e no 

cenáculo encontramos 120 discípulos. A semente do reino neste 120 

discípulos foi espalhada e 3000 pessoas se convertem. A Igreja primitiva 

começa, 3000 bebês espirituais e 120 discípulos um pouco mais 

amadurecidos.Nestas 3120 pessoas havia a semente de mostrada, a semente 

da vida eterna. Em comparação com a população mundial de então, eles 

eram somente um grupo muito pequeno, um pequenino rebanho, mas que 

crescia diariamente: 

atos 2:47 

6  Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de 

casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de 

coração, 

47  louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. 

Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam 

sendo salvos. 

 

(Lucas 12:32) 

31  Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão 

acrescentadas. 

32  Não temais, ó pequenino rebanho; porque vosso Pai se agradou em 

dar-vos o seu reino. 

 

A parábola nos mostra, que em Sua segunda vinda, Jesus encontrará o 

Seu reino tão grande quanto uma árvore, porque este evangelho do reino 

será pregado por todo o mundo. (Mt 24:14) 

O grão de mostarda deve se tornar a maior das hortaliças, Deus está 

chamando o seu povo para o crescimento, a maturidade. O grão de 

mostarda define a verdadeira grandeza e força do reino de Deus, e esta 

força está em nosso interior! 

Lucas 11:20  Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, 

certamente, é chegado o reino de Deus sobre vós. 

 

Lucas 17:21  Nem dirão: Ei-lo aqui! Ou: Lá está! Porque o reino de 

Deus está dentro de vós. 

 

Agora vamos falar sobre o aspecto profético e negativo desta parábola: 

 

Está escrito na parábola que o reino de Deus cresce e se torna a maior 

das hortaliças, mas neste momento do crescimento aves se aninham em seu 

ramo. Nestes dias em que o reino de Deus cresceu e está grande aves de 

engano têm se aninhado no Corpo de Cristo: espírito de engano, falsas 

doutrinas, a árvore é uma representação da Babilônia religiosa dos tempos 

finais. 
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As aves aninhadas nessa árvore são demônios. As aves são as que 

comem a semente boa Mt 13:4-19.Estas aves não poderão ficar 

aninhadas na verdadeira Igreja de Jesus. A Igreja degenerada dará 

abrigo a estas aves. 

 

Ler Daniel 4:10-12  

 

10  Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu 

leito: eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja 

altura era grande; 

11  crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura 

chegava até ao céu; e era vista até aos confins da terra. 

12  A sua folhagem era formosa, e o seu fruto, abundante, e havia nela 

sustento para todos; debaixo dela os animais do campo achavam 

sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os 

seres viventes se mantinham dela. 

 

Hoje existem dois tipos de crescimento no Corpo de Cristo, as Igrejas que 

crescem porque estão sob a unção do avivamento, este é um crescimento 

sobrenatural e as aves não conseguem se aninhar. Mas as Igrejas que estão 

crescendo de forma gananciosa e para orgulho próprio, nestas as aves estão 

aninhadas e se multiplicando. Nestas grandes árvores, os pastores estão 

apascentando a sim mesmo sem considerar o estado de suas ovelhas. 

(Provérbios 27:23 Ezequiel 34:2).  

 

A Babilônia religiosa pode ser identificada em nossos dias por vários 

aspectos: 

 

1. Nabucodonosor fazia todos se dobrarem e se prostrarem ao som da 

musica do mundo diante da estátua de ouro.Daniel 3 

Os cristãos estão se dobrando diante da ganância financeira, líderes 

estão se corrompendo e se dobrando diante da estátua de ouro chamada 

mamón. As Igrejas também estão deixando infiltrar o mundo em seu 

meio, o mundanismo dentro da Igreja. Outra marca da Babilônia 

religiosa é o orgulho, um dos fortes traços do caráter de satanás e causa 

direta da sua queda e da queda de Nabucodonosor:Daniel 4:30, 31-33 

 

2. A árvore foi cortada restando somente a cepa (Daniel 4: 23) 
O Império babilôncio de Nabucodonosor aponta para a Babilônia dos 

tempos fianis e sua grandeza.  Leia Apocalipse 18:2 e veja o paralelo da 

árvore cortada: 
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 Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande 

Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de 

espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e 

detestável, 

 

O fato de ser uma grande arvore que crescia até o céu, são os pecados e 

abominações que subirão até os céus (Daniel 4:11 e Apocalipse 18:5) como 

no tempo de Nabucodonosor haverá uma grande mistura religiosa nos 

últimos dias.  

 

3. Nabucodonosor tornou-se com um animal (Daniel 4: 31-33) 

O ultimo império se transformará em um reino animalesco  Apocalipse 

13:1 e Daniel 7:4-8 

 Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e, 

sobre os chifres, dez diademas e, sobre as cabeças, nomes de 

blasfêmia. 

2  A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e 

boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e 

grande autoridade. 

 

 

4. E durou até que ele reconhecesse que Deus é o Altíssimo (v 31-34) 

 

O poder político, econômico e religioso de Nabucodonosor aumentava 

constantemente, ele se tornava cada vez mais rico e forte (a árvore era 

vista até os confins da terra). O poder da União Européia terá uma 

influência igual ao da Babilônia. O juízo de Dan 4:13-14 é igual em 

Apocalipse 18:1-2.  

13  No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um 

santo, que descia do céu, 

14  clamando fortemente e dizendo: Derribai a árvore, cortai-lhe os 

ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto; afugentem-se os 

animais de debaixo dela e as aves, dos seus ramos. 

 

Apocalipse 18:1-5 

1 Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande 

autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. 

2  Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande 

Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de 

espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e 

detestável, 
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3  pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. 

Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra 

se enriqueceram à custa da sua luxúria. 

4  Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não 

serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus 

flagelos; 

5  porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou 

dos atos iníquos que ela praticou. 

 

 

 A Babilônia dos últimos dias será destruída da mesma forma que a 

BABILÔNIA de Nabucodonosor.. No final dos 7 anos todo mundo 

reconhecerá, que Deus o Senhor tem poder sobre todos os reinos e que 

seu reino permanecerá para sempre.  Dn 4:36 e Apocalipse 19:6. 

 

Igreja  de Tiatira 

 

Mt 13:33-35 

 

33  Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao 

fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de 

farinha, até ficar tudo levedado. 

34  Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas e sem 

parábolas nada lhes dizia; 

35  para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: 

Abrirei em parábolas a minha boca; publicarei coisas ocultas desde a 

criação do mundo. 

Obs: leia Lucas 10:21 

 

Jesus nesta parábola está falando sobre os finais dos tempos, o número 3 

sempre indica algo completo/pleno. A Trindade é completa, plena e 

perfeita.  (Apocalipse 1:4) 

Portanto as 3 medidas de farinha falam sobre a plenitude dos tempos, a 

mulher é a Igreja, que no final dos tempos estaria sutilmente permitindo 

que o pecado e a sedução entrassem no meio do povo de Deus. Em 

outras palavras, o fermento é o espírito de Jezabel em nossos dias 

Apocalipse 2:20 Apocalipse 17:1-(6) 

O fermento fala de cristãos inchados e não cristãos cheios do Espírito 

Santo, a parábola nos fala que nos últimos dias teríamos Igrejas 

inchadas com a ganância, o orgulho e não Igrejas cheias do Espírito 

Santo. 

O fermento sempre foi mostrado na palavra como representando o pecado, 

a hipocrisia, a religiosidade, a impureza. 
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Leia Ex 14:14-28 (para saírem da escravidão comeram pão sem fermento) e 

1 Coríntios 5:6-8 

O fermento também fala da falsa doutrina, que estaria de forma sutil em 

nossos dias; Mt 16:6,12  ver Colossenses 2:8, e 1 Tm 4:1 2 Tm 4:3 2 

Pedro 2:1-2.  

Quando Jesus fala do fermento dos fariseus ele se refere a uma piedade 

vazia,exterior) Marcos 8:15. 

Quando Jesus fala do fermento dos Herodianos Ele se refere ao 

mundanismo. 

 

Mais uma vez retornando a parábola, a mulher pegou 3 medidas de 

farinha... se tivesse terminado por aqui estaria perfeito, porque farinha fala 

da mais pura adoração, da palavra em Sua santidade e pureza, a farinha é a 

palavra poderosa que nos fortalece e derrota nossos inimigos. 

Abraão pegou  3 medidas de farinha e ofereceu aos anjos, que o visitaram e 

como não havia fermento na vida de Abraão o sobrenatural aconteceu!. Gn 

18:1-20 

 

 

Igreja Sardes 

Mt 13:44 
 

O Reino do Céu é como um tesouro escondido num campo, que certo 

homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz, que vende tudo o que 

tem, e depois volta, e compra o campo. 

 

O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo 

 

O campo é a terra, Jesus é o homem (Ele se fez homem) que deixou o céu e 

tudo o que tinha, para nascer como homem no “campo”.  O seu sangue 

derramado na cruz do calvário foi o alto preço deste resgate.  Ele comprou 

para si a terra com o tesouro. 

 Nós somos este tesouro oculto, que Jesus veio buscar somos como tesouro 

para o Senhor, nossa vida é por demais preciosa para Ele.  

 

Malaquias 3:17  Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que 

prepararei, diz o SENHOR dos Exércitos; poupá-los-ei como um 

homem poupa a seu filho que o serve. 

 

Este tesouro é tão precioso que Ele tomou para si e o escondeu! 

Colossenses 3:3  porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente 

com Cristo, em Deus. 
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Deus sempre buscou o coração de homens que respondessem ao Seu 

chamado, quando achou estes corações vendeu tudo por amor a nós, ou 

seja, nos resgatou não por preço de ouro e prata, mas com seu próprio 

sangue. Hebreus 2:14-17 

 

Coríntios 6:20  Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai 

a Deus no vosso corpo. 

1 Pedro 1:18-19 

18  sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, 

que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos 

legaram, 

19  mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, 

o sangue de Cristo, 

 

Jesus não se satisfez em pagar o nosso resgate, mas resgatou o campo/a 

terra, das mãos do diabo também, o resgate foi completo.  

 

 

Igreja Filadélfia 

Mt 13:45-46 
 

45  —O Reino do Céu é também como um comerciante que anda 

procurando pérolas finas. 

46  Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, 

vende tudo o que tem e compra a pérola. 

O Senhor do campo e da redenção veio resgatar não só os judeus, mas os 

gentios, a pérola se refere aos gentios, porque ela é o produto de um 

animal considerado imundo para os judeus. 

 

 Um comerciante sai à procura de boas pérolas, Jesus veio para 

buscar e salvar o perdido (Lucas 19:10), Ele está a procura de vidas 

preciosas, boas pérolas.  

 Uma pérola é formada com dores 

 

A Igreja nasceu em meio a muitas dores, as dores de parto foram na 

cruz, foi necessária a dor de Jesus para que tivéssemos a mesma herança 

que o povo judeu. 

Quando um corpo estranho (grão de areia, etc.) entra na ostra, 

provocando atrito com seu corpo a  fere, a ostra, então, libera uma 

secreção que encapsula o corpo estranho e aos poucos se forma uma 
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preciosa pérola. Do mesmo modo, a Igreja foi formada através das dores 

de Jesus na cruz como dissemos anteriormente. 

 

 

 A pérola foi comprada 

 

A Igreja foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. O comerciante deu 

tudo o que tinha para adquirir essa pérola de alto valor, também Jesus 

Cristo o fez leia Filipenses 2:6-8. 

Na cruz, o peso do Seu próprio corpo deslocou todos os  seus ossos 

14  Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram; 

meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. 

 

A sua carne estremecia, cada nervo e cada músculo eram um terminal de 

tormentos. Quanto Ele amou! Quão alto foi o preço que Ele pagou pela 

pérola de grande valor, você é amado, você é precioso. 

 

 A pérola é formada lentamente pelo acréscimo de camadas.  

 

Pérola= corpo redondo de madrepérola que se forma no interior de algumas 

conchas marinhas em conseqüência de um tumor epitelial. Durante o 

alastramento das células epiteliais, elas segregam inicialmente como na 

formação da casca, uma substancia córnea e depois a madrepérola, em 

calotas concêntricas. 

Todo esse processo, o constante acréscimo de madrepérola, pode durar de 

10 a 50 anos. A Igreja primitiva começou com 120 pessoas e em seguida 

houve um acréscimo de quase 3 mil vidas Atos 2:41-47 ,e a cada dia 

acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. 

A pérola só tem seu real valor quando retirada da concha. A Igreja foi 

formada na terra, mas o seu real valor será visto por ocasião do 

arrebatamento, quando ela estará nas mãos de Jesus pura e santa.  

 

 

Igreja Laodicéia 

Mt 13:47_50 
 

47  —O Reino do Céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela 

apanha peixes de todos os tipos. 

48  E, quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e 

sentam para separar os peixes: os que prestam são postos dentro 

dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. 
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49  No fim dos tempos também será assim: os anjos sairão, e separarão 

as pessoas más das boas, 

50  e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar 

e ranger os dentes de desespero. 

 

A parábola da Rede 

 

Fala de dois momentos da Igreja, o momento atual, em que a unção de 

multiplicação, que é a rede está trazendo muitas pessoas a casa de Deus,  

todo tipo de pessoas estão entrando na igreja, mas o arrebatamento será a 

seleção para os verdadeiramente comprometidos. A rede trará crentes 

carnais e espirituais, crentes adoradores e os entusiastas, o trigo e o joio. 

A segunda seleção ocorrerá no final da Grande Tribulação, quando os que 

se posicionaram estarão entrando no milênio, enquanto que os que não se 

posicionaram irão para o lugar de sofrimento.  

 


