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1 
And it came to pass afterward, that He 

went throughout every city and village, 

preaching and (detailing and) …gladly-news-
ing the kingdom of God (where God dwells, 
and from where God’s influence is made 
known): and the twelve were with him, 

2 
And certain women, which had been 

healed of unclean spirits and infirmities. (It’s 
interesting to note: not one woman mentioned in 
scripture is said to be against Jesus; only men 
are.) 

And certain women, which had been 

healed of unclean spirits and infirmities, 

Mary called Magdalene, out of whom went 

seven demons, 

3 
And Joanna the wife of Chuza Herod's 

steward (Herod’s household manager), and 

Susanna, and many others, who 

ministered unto him of their substance. 

(The next time we meet these women they are 
still with Jesus at His crucifixion.) 

4 
And when much people were gathered 

together, and were come to him out of 

every city, He spake by a parable.  

(What is a parable? Well, some have said it’s a 
lengthy proverb. And in Jesus’ own application, 
it’s used to reveal and conceal truth. 
Archbishop Trench whose word studies in 
English gave rise to the great Oxford English 
Dictionary. Trench, in explaining the parables, 
said, “They are spiritual and eternal truths 
resting upon the familiar doings of common life. 
To know this prominent parable is to know 
where to find Jesus; who He is, and what He is 
doing.” Of all the parables that Jesus spoke, 
three are common to Matthew, Mark and Luke. 
And this “Parable of the Sower” is considered 
first… in order of all the parables.) 

1 
e aconteceu depois que ele foi durante 

todo cada cidade e vila, pregação e 

(detalhando e)...com prazer-notícias-ando O 

Reino de Deus (onde Deus habita, e onde a 
influência de Deus é dado a conhecer): e os 

doze estavam com ele,  

2 
e certas mulheres, que tinham sido 

curadas de impuro espíritos e enfermidades. 
(É interessante notar: nenhuma mulher 
mencionada nas Escrituras é dito ser contra 
Jesus; apenas os homens são.) 

e certas mulheres, que tinham sido 

curadas de impuro espíritos e enfermidades, 

Maria chamada Madalena, de quem foi 

sete demônios,  

3 
Joanna e a esposa de Chuza Herodes 

steward (Gerente do agregado familiar de 
Herodes,) e Susanna e muitos outros, que 

ministraram-lhe da sua substância. (Da 
próxima vez que nos encontramos essas 
mulheres estão ainda com Jesus na sua 
crucificação.) 
4 

e quando muita gente se reuniram e 

foram sair com ele todas as cidades, ele 

falou por uma parábola. 

  

(o que é uma parábola? Bem, alguns afirmaram 
que é um provérbio longo. E na aplicação do 
próprio Jesus, ele é usado para revelar e esconder 
a verdade. Arcebispo Trench cuja palavra estuda 
em inglês deu origem ao grande dicionário de 
Inglês Oxford. Trincheira, ao explicar as parábolas, 
disse, "eles são verdades espirituais e eternas, 
descansando sobre os feitos familiares da vida 
comum. Conhecer esta parábola proeminente é 
saber onde encontrar Jesus; Quem ele é, e o que 
está fazendo." De todas as parábolas que Jesus 
falou, três são comuns a Mateus, Marcos e Lucas. 
E esta "parábola do semeador" é considerado 
primeiro... em ordem de todas as parábolas.) 
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5 
A sower went out to sow his seed: and as 

he sowed, some fell by the way side; and it 

was trodden down, and the fowls of the 

air (evil bird-brains) devoured it. 

6 
And some fell upon a rock; and as soon 

as it was sprung up, it withered away, 

because it lacked moisture. 

7 
And some fell among thorns; and the 

thorns sprang up with it, and choked it 
(and suffocated it. John Wycliffe said, Strangled 
it.) 

8 
And other fell into good ground, and 

sprang up, and bare fruit an 

hundredfold. (Matthew and Mark add, thirty-
fold, and sixty-fold, and a hundredfold.) And 

when He had said these things, He cried 

(loudly), “He that has ears to hear, let him 

hear”. (In other words, Do you have ears? Use 
them!) 
 
(Now, by the time Jesus gets to the Church – in 
the book of Revelation, He’s satisfied if we’ve got 
ONE good ear to hear – use it!) 

9 
And His ‘disciples’ … (His ‘mathetes’, the 

one’s doing the math) asked Him (what this 
parable might be? What’s the intent? its 
purpose? its objective? its goal? … And its 
extent? How far-reaching are these words? 
Because this was a new-style teaching… and 
they were a little baffled.) 

10 
And He said, Unto you it is given (it’s a 

gift) to know the mysteries (and the 
secrets) of the kingdom of God. (GOD 
must reveal His kingdom; man cannot discover 
it for himself. To know the mysteries of the 
kingdom of God, it’s a gift.) 

 

5 
Um semeador saiu a semear a sua 

semente: e como ele semeou, alguns caíram 

pelo caminho lateral; e foi pisada para 

baixo e as aves do ar (miolos de pássaro maus) 
devorou-lo.  
6 

e algumas caíram sobre uma rocha; e 

logo que ele tinha surgido, murchava, 

porque faltou umidade.  

7 
E algumas caíram entre os espinhos; e os 

espinhos saltaram acima com ele e 

sufocaram- (e ele sufocou. Disse John 
Wycliffe, Estrangulou-lo.) 

8 
e outra caiu em boa terra, surgiu e bare 

fruta uma cem vezes. (Mateus e Marcos 
adicionar trinta vezes, e sessenta vezes, e cem 
vezes mais.) e quando ele disse estas 

coisas, ele chorou (alto), "Aquele que tem 

ouvidos para ouvir, ouça". (Em outras 
palavras, você tem orelhas? Usá-los!) 
 

(Agora, quando que Jesus chegar à igreja – o 
livro de Apocalipse, está satisfeito, se temos um 
bom ouvido para ouvir – usá-lo!) 

9 
e seus 'discípulos'... (Seus ‘mathetes', o 

que está fazendo as contas) perguntei-lhe (o 
que seria esta parábola? o que é a intenção? 
seu propósito? seu objetivo? seu objetivo?... E 
a sua extensão? Como de longo alcance são 
estas palavras? Porque se tratava de um novo 
estilo de ensino... e eles estavam um pouco 
confusos.) 
10 

E ele disse, a vós é dado (é um dom) 
conhecer os mistérios (e os segredos) do 

Reino de Deus. (Deus devem revelar o seu 
reino, homem não pode descobrir por si 
mesmo. Para conhecer os mistérios do Reino 
de Deus, é um dom.) 
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but to others in parables; that seeing they 

might not see (oh, they might have sight, but 
they have NO insight!), and hearing they 

might hear and not understand. (Do you 
see? Do you understand? It’s a gift. Thank 
GOD… for that gift.) 

(And Jesus continues…) 

11 
Now the parable (this simple communique 

both revealing and concealing) is this: The 

seed is the word of God. (It’s from God; it’s 
about God.) 

(As Christ is the Priest and the Sacrifice; the 
Redeemer and the redemption Price; the Door-
keeper and the Door; so is He also: the Sower 
and the Seed. And as Trench said, “For neither 
is the gospel itself anything other than Christ… 
incarnate (born), preaching, dying, rising, 
sending the Holy Spirit, gathering, sanctifying, 
and ruling the Church. Without Jesus Christ, 
there is NO gospel.)  

Now the parable is this: The seed is the 

word of God. 

12 
Those by the way side are they that 

have heard; and then comes the devil 

(who, by the way believes and trembles; and he 
comes) and takes away the word out of 

their hearts, lest they should believe (and 
rejoice) and be saved. (In other words, as fast 
as the sower sows the seed, evil bird-brains in 
the air are already hovering to swoop down 
and snatch up some of the seed.)  

(And Jesus continues… explaining the second 
soil.) 

 

 

mas para os outros em parábolas; que 

vendo não podem ver (eles podem ter vista, 
mas eles não têm a introspecção!) e ouvir 

eles poderiam ouvir e não entender. 
(Você vê? Você entendeu? Que é um dom. 
Graças a DEUS ... por esse dom.) 

(E Jesus continua...) 

11 
Agora a parábola (este comunicado 

simples tanto revelando e escondendo) é este: 

A semente é a palavra de Deus. (é de Deus; 
é sobre Deus.) 

(Como Cristo é o sacerdote e o sacrifício redentor 
e a preço de redenção o guardião-porta e a porta; 
assim também ele é: o semeador e a semente. E 
como trincheira disse, "para nenhum dos dois é o 
evangelho em si nada além do Cristo... encarnado 
(nascido), pregação, morrendo, subindo, enviando 
o Espírito Santo, reunindo, santificar e governar a 
igreja. Sem Jesus Cristo, não há nenhum 
Evangelho.)  

Agora a parábola é este: A semente é a 

palavra de Deus. 

12 
A propósito lado são aqueles que 

ouviram; e em seguida, vem o diabo 
(que, a propósito crê e treme; e ele vem) e tira 

a palavra fora de seus corações, para que 

cresse (e se alegrar) e ser salvo. (,Em outras 

palavras, mais rápido que o semeador semeia a 
semente, pássaro-cérebro maligno no ar já 
está voando para swoop para baixo e arrebatar 
um pouco das sementes.) 

(E Jesus continua... explicando o segundo solo.) 
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13 
They on the rock are they, which, when 

they hear, (Oh! they) receive the word with 

joy; but these have no root. And they for a 

while believe (and rejoice), and in time of 

temptation (in time of testing, they) fall 

away. 

(Jesus says…) 

14 (The third soil is like the seed…) which fell 

among the thorns. (They are those who) 
when they have heard, go forth, and are 

choked … (are suffocated… and strangled by 
some prickly thing in our life that we’re usually 
not wanting to give up… like our cares and 
worries. Most people daily meditate on their 

cares and worries allowing that to take root in 
them… certainly more than the word of God.) 

 
(And if your worries don’t choke you, you can be 
strangled by the deceitfulness of… riches; 

preserving your standard of living… which can be 
a little higher if we don’t have to look out for our 
fellow man.) 

(And if those don’t get you, then how about the 
endless… pleasures being choked and strangled 
by the boredom and “keeping up with the Jones” 
(our neighbors) in this life, and bring no fruit to 

perfection;  no love, no joy, no peace, no 
faithfulness to maturity. All these things 
underdeveloped; or worse—rotting.)  

 
(Dr. Thielicke says, We should pause and 
consider these various soils actually common to 
all of us.    We should not think that Jesus has 
just enumerated agricultural statistics for the 
kingdom of God.  

 

13 
Eles na rocha são eles, que, quando 

ouvem, (Oh! eles) recebe a palavra com 

alegria; mas estes têm nenhuma raiz. e 
eles por um tempo acreditar (e se alegrar) 
e na hora da tentação (no momento do 
teste, eles) cair.  

(Jesus diz...) 

14 (Terceiro solo é como a semente...) que caiu 

entre os espinhos. (Eles são aqueles que) 
quando eles já ouviu falar, vá em frente e 

são sufocado... (são sufocado... e estrangulado 
por alguma coisa espinhosa em nossa vida que 
nós geralmente não está querendo desistir como 
nosso liga e preocupa. a maioria das pessoas 

meditar diariamente na sua se importa e 
preocupa permitindo que a enraizar-se neles... 
certamente mais do que a palavra de Deus.) 

(E se suas preocupações não sufocá-lo, você 
pode ser estrangulado pela falsidade de... 
riquezas; preservando o seu padrão de vida... 

que pode ser um pouco maior, se não temos que 
olhar para outros homens.) 

(E se aqueles não te entendo, então que tal a 
interminável... prazeres sendo sufocado e 
estrangulado pelo tédio e "mantendo-se com o 
Jones" (nossos vizinhos) nesta vida, e não trazer 

nenhuma fruta à perfeição; sem amor, sem 
alegria, sem paz, sem fidelidade à maturidade. 
Todas estas coisas subdesenvolvidas; ou pior — 
apodrecendo.)  

(Dr. Thielicke diz, devemos fazer uma pausa e 
considerar estes vários solos na verdade 
comum a todos nós. Não deveríamos pensar 
que Jesus só enumerou as estatísticas 
agrícolas para o Reino de Deus.  
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Rather, we’re to be careful we don’t become 
people so shallow that the Word of God 
cannot take root. And don’t think we can we 
can stuff God into a few cracks and crevasses 
of our day’s very important business.) 

 
(And Jesus concludes this parable.) 

15 
But that on the good ground are they, 

which in an honest and good heart, 

having heard the word, keep it. (Where? 
On the coffee table? On our shelf in the library? 
No! In our hearts.) 

keep it, (and guard it, hold it forth!), and bring 

forth fruit (the fruit of the Spirit—love, joy 
peace… mercy… grace, and a thousand other 
reflections of our heavenly Father.)  

And bring forth fruit with endurance.  

No battle, no cross… NO crown! GOD and His 
kingdom cannot be had cheaply. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um pouco, estamos a ser cuidadoso não nos 
tornamos pessoas tão superficiais que a 
palavra de Deus não pode enraizar-se. E não 
acho que nós podemos nós pode enfiar Deus 
algumas rachaduras e fendas de negócios 
muito importante do nosso dia.) 

(E Jesus conclui esta parábola). 

15 
Mas isso no chão bom são eles, que em 

um coração honesto e bom, tendo ouvido 

a palavra, mantê-lo (Onde? Na mesa de 
café? Na nossa prateleira na biblioteca? Não! 
Em nossos corações.) 

mantê-lo, (e guardá-lo, segurá-lo adiante!) e 

frutos (o fruto do espírito — amor, alegria paz... 
misericórdia... graça e mil outras reflexões de 
nosso Pai celestial.) 

E frutos com perseverança. 

Não batalha, não cruzar... nenhuma coroa! 
DEUS e Seu reino não pode ser tido barata. 
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