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CONSTANCIA
Mateus 13:18-23; Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado 
no seu coração; este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria;
Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração; e, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende; E o que foi semeado entre 
espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera; Mas, o que foi semeado em boa terra é 

o que ouve e compreende a palavra; e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta, e outro trinta. 
1º BEIRA DO CAMINHO: João 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem 
ao Pai, senão por mim.  Bíblia diz que Jesus é o caminho e existem pessoas que não andam no caminho, até 
gostam de ir a igreja esporadicamente mais não querem entrar no caminho só ficam pelas beiradas, sem 
compromisso com Ele. Esta semente é presa fácil de satanás com suas acusações, ele acusa essa pessoa 
confundindo ela com pouco que ela ouviu e sem entendimento ela se acha indigna de permanecer indo a igreja 
pois continua a praticar atos que ela mesmo acha pecaminoso então o acusador logo vem e fala se for para ficar 
assim meia boca é melhor não ficar então sai logo por que você não presta pra ser crente e nem esta aproveitando 
o mundo. É MENTIRA DE SATANAS POIS A SUA CONSTANCIA  É QUE VAI TE MUDAR

2º PEDREGAIS: Como se anda em pedregais? Devagar se não você rala a cara, aqui diz que as pessoas 
recebem com alegria, são pessoas que não tem constância. Por que, sai do culto querendo jejuar 40 dias seguidos, 
só que no primeiro dia já desiste, sem raiz, pessoas que falam demais e fazem de menos. Provérbios 10:19 Na 
multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio.  Para de falar para os outros 
que vai mudar você esta perdendo seus créditos, quando você receber uma palavra faça um proposito dentro do 
seu coração e comece agindo, ninguém muda os seus hábitos do dia pra noite vai mudando aos poucos a 
linguagem do céu é outro idioma por mais que você faça um intensivo o sotaque vai saindo depois da 
convivência. Então fale menos e comece a agir determine dentro de você e não fique falando o que vai fazer 
apenas faça.

3º ESPINHOS: Estes tem medo de se furar de sair sangue do seu dedinho. Pessoas que até ouvem a palavra 
frequentam os cultos mais não querem furar o dedinho, pessoas que tem medo de agulha querem a cura mais não 
querem a injeção. Por que a cura é boa mais a injeção dói! O evangelho é bom, eu quero que Deus me tire do 
mundo e me coloque na igreja assim como em um passe de magica, pessoas que não querem a injeção! Não 
querem abrir mão dos seus pecados de estimação ou seja esticar o seu braço para a vacina.   
Não querem passar pelo processo de tratamento querem a cura instantânea, pessoas que a constância não faz 
parte das suas características acha que o evangelho é mac donalds  quero o numero 2 ( batismo Espirito Santo 
com recheio de fogo) eu quero o numero 3 ( dom de profecias acompanha interpretação de línguas) me da o 
numero 4 ( prosperidade com um cônjuge santo)! 

4º BOA TERRA: Se joga a semente em uma boa terra e ela sai? Meu filho e filha, a terra tem que ser arada tem 
que abrir a terra, pessoas que não estão abertas a novidades do evangelho não são boa terra pessoas que viram 
religiosas, cheias de achismos: “eu acho que tem ser dois louvores e a palavra”. A terra arada é aberta antes de 
se joga a semente você tem que estar aberto ao evangelho aberto a mudança. 1 Coríntios 2:14-15 Ora, o homem 
natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, 
porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é 
discernido.  A terra tem que ser adubada, adubo é bom pra terra mais você acha que a terra gosta do adubo? 
Adubos são restos,  esterco, farinhas, bagaços, cascas e restos de vegetais, decompostos ou ainda em estágio de 
decomposição. 2 Coríntios 12:6-10 Porque, se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade; mas 
deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me 
exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de 
Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se 
desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa 
vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto 
prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. 
Porque quando estou fraco então sou forte. Tomar pancadas, passa por lutas é tudo adubo são porradas que nos 
adubam e nos fazem pessoas melhores são provações que nos adubam e nos preparam para receber a boa 
semente e depois de tudo isso temos o resultado que é uma colheita maravilhosa.
Ser constante faz a diferença... A semente é boa! 


