
Esboço das  
mensagens para o treinamento de tempo-integral  

no segundo semestre de 2017 

------------------------------------------- 

TEMA GERAL: 
A REVELAÇÃO CRUCIAL DA VIDA NAS ESCRITURAS 

Mensagem Dez 

A semente da vida: a semente do reino  

Leitura bíblica: 1Pe 1:23; 1Jo 3:9; Mc 4:26-29; 2Pe 1:1, 4-11 

I. A semente da vida, a semente divina, é a corporificação da vida divina e 
inclui todas as coisas relacionadas à vida divina – 1Pe 1:23; 1Jo 3:9; Jo 
12:24. 

II. O elemento intrínseco de todo o ensinamento da economia eterna de 
Deus é que o Deus Triúno em humanidade, o Cristo maravilhoso como o 
Espírito do Jesus glorificado, é semeado no povo escolhido de Deus como 
a semente da vida, a semente de Deus, a fim de crescer neles, viver neles, 
formar-se neles e ser expressado a partir do interior deles como a lavoura 
de Deus para a edificação da igreja como a casa de Deus e o reino de 
Deus – Mc 4:11-20, 26-29; Mt 16:18; 1Co 3:9; 1Pe 1:23; cf. Dt 22:9. 

III. O Novo Testamento revela que o Deus Triúno se encarnou a fim de ser 
semeado no Seu povo escolhido e, então, expandir-se neles como um 
reino; esse é o elemento intrínseco de todo o ensinamento do Novo 
Testamento – Jo 1:14; Cl 2:9; Mc 4:26-29; Ap 11:15; 21:2: 

A. O reino de Deus é o próprio Cristo como a semente da vida semeada em nós, 

crescendo, espalhando-se e amadurecendo até que haja uma colheita completa: 

a manifestação do reino – Mc 4:26-29; Mt 13:43: 

1. Isso é revelado na parábola da semente em Marcos 4:26-29: 

a. O homem no versículo 26 é o Filho de Deus como o Semeador, que veio 

para semear a Si mesmo como a semente da vida em Sua palavra (v. 14) 

no coração dos homens a fim de crescer e viver neles e ser expresso a 

partir do interior deles.   

b. A semente é a semente da vida divina semeada nos crentes do Senhor –  

1Jo 3:9; 1Pe 1:23. 

c. O lançar a semente na terra indica que o reino de Deus, que é o 

resultado e a meta do evangelho do Senhor, e a igreja nesta era (Rm 

14:17), são uma questão da vida de Deus, que brota, cresce, frutifica, 

amadurece e produz uma colheita – Mc 4:26. 

d. Cristo estabelece o reino semeando-Se como a semente da vida nos 

crentes para que o reino cresça; isso é absolutamente uma questão do 

crescimento em vida, não da nossa obra – 1Pe 1:23; 1Jo 3:9; Mt 13:8. 

e. A semente do reino é Jesus, e o desenvolvimento da semente na 

totalidade dos crentes é o reino; essa totalidade é a igreja – Rm 14:17. 
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2. O reino de Deus é, na verdade, o homem-Deus, o Senhor Jesus, semeado nos 

crentes e formado em uma esfera sobre a qual Deus governa como Seu reino 

em Sua vida divina – Lc 17:20-21; Mc 4:3, 26-29. 

3. O Senhor Jesus, que é a corporificação do Deus Triúno, veio para ser o 

reino de Deus semeando-Se como a semente do reino no povo escolhido de 

Deus – Cl 2:9; Lc 17:20-21; Mt 13:3-23: 

a. A vida de Deus, que é o próprio Cristo, é a semente da esfera da vida 

divina que se desenvolve no reino para o Seu governo – Mc 4:3, 26-29. 

b. Aquele que foi semeado em nós é o gene do reino; o desenvolvimento 

pleno desse gene do reino será o reino eterno de Deus no novo céu e 

nova terra – Ap 21:1-2. 

4. Após essa semente ser semeada nos crentes, ela crescerá e se desenvolverá 

neles como o reino de Deus, que é para o cumprimento do propósito eterno 

de Deus e também para a bênção e desfrute deles – Cl 1:13. 

B. Temos de experimentar o desenvolvimento da vida e da natureza divinas que 

estão na semente divina que foi semeada em nós para que tenhamos uma rica 

entrada no reino eterno – 2Pe 1:1, 4-11:  

1. O desenvolvimento do reino em nós é a nossa entrada no reino de Deus – 

2Pe 1:5-11. 

2. Recebemos a maravilhosa fé tão preciosa e essa fé é a semente todo-

inclusiva – 2Pe 1:1: 

a. Todas as riquezas divinas estão nessa semente, mas temos de ser 

diligentes para desenvolvê-las; crescer até amadurecer é desenvolver o 

que já possuímos – 2Pe 1:1-8; 3:18. 

b. Desenvolvendo as virtudes em 2 Pedro 1:5-7, crescemos em vida e, por 

fim, chegaremos à maturidade, estaremos cheios de Cristo e 

qualificados e equipados para ser reis no reino vindouro – Ef 4:13-15; Cl 

2:19; 2Pe 1:11. 

c. Temos de ter o desenvolvimento pleno e a maturidade provenientes da 

semente da fé, por meio das raízes da virtude e do conhecimento, o 

tronco do domínio-próprio e os ramos da perseverança e piedade, para o 

florescer e frutificar do amor fraternal e do amor – 2Pe 1:5-7. 

3. O desenvolvimento final da natureza divina em nós é o amor: ágape, a 

palavra grega usada no Novo Testamento para o amor divino, que Deus é em 

Sua natureza – 2Pe 1:7b; 1Jo 4:8, 16. 

4. Temos de ser diligentes em buscar o crescimento e desenvolvimento da vida 

e natureza divinas na semente divina, a semente do reino, para uma rica 

entrada no reino eterno – 2Pe 4:10-11: 

a. Por meio do suprimento abundante que experimentamos e desfrutamos no 

desenvolvimento da vida e da natureza divinas que estão na semente da 

vida (vv. 3-7), uma rica entrada no reino eterno do nosso Senhor nos 

será abundantemente suprida – 2Pe 1:11. 

b. Aparentemente, somos nós que entramos no reino eterno; na verdade, a 

entrada no reino eterno nos é suprida abundantemente por meio do 

nosso crescimento em vida e por meio do crescimento e desenvolvimento 

da semente do reino em nós – Mc 4:26-29. 


