


Quais são os motivos que fazem uma 
pessoa abandonar a fé?

- DECEPÇÃO

- PRIORIDADES

- TROCA DE AMORES

- PARALISIA



"Como o Pai me amou, assim eu os amei; 
PERMANEÇAM no meu amor" (Jo 15:9).

“Ele dará vida eterna aos que, PERSISTINDO em fazer 
o bem, buscam glória, honra e imortalidade” (Rm 2:7).



“Quanto a você, porém, PERMANEÇA nas coisas que 
aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de 
quem o aprendeu” (II Tm 3:14).

“E NÃO NOS CANSEMOS de fazer o bem, pois no tempo 
próprio colheremos, se não desanimarmos” (Gl 6:9).



“Venho em breve! GUARDA O QUE VOCÊ TEM, para 
que ninguém tome a sua coroa” (Ap 3:11).

“Portanto, também nós, uma vez que estamos 
rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, 
livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado 
que nos envolve, e CORRAMOS COM PERSEVERANÇA 
a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em 
Jesus, autor e consumador da nossa fé” (Hb 12:1-2a)



Quais são os processos pelos quais uma pessoa larga 
de Deus, da família, dos amigos, da igreja, dá as 
costas e nunca mais volta? Que processos são esses?  

Nesse processo que precisamos aprender a ser 
perseverantes, o que Jesus quis dizer sobre o terreno 
que são as pessoas que vão receber a Palavra?



1- “As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, 
e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, 
para que não creiam e não sejam salvos” (vs 12).

2- “As que caíram sobre as pedras são os que 
recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas 
não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas 
desistem na hora da provação” (vs 13).



3- “As que caíram entre espinhos são os que ouvem, 
mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas 
preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta 
vida, e não amadurecem” (vs 14).

4- “Mas as que caíram em boa terra são os que, com 
coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e 
dão fruto, com perseverança” (vs 15).



Conclusão

Você deseja receber um vinho novo de Deus? Você 
deseja ver sua igreja frutificando, sendo renovada e 
abençoada? Precisamos juntos permanecer buscando a 
Deus e sua Palavra. Vamos semear e os frutos Deus dará.

“Estou convencido de que aquele que começou boa 
obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo 
Jesus” (Fl 1:6).


