
O JOIO E O TRIGO  
 
 
 

Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao 
homem que semeia a boa semente no seu campo; Mas, dormindo os 
homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. 
E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos 
do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, 
no teu campo, boa semente? Por que tem, então, joio? E ele lhes disse: Um 
inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres pois que vamos 
arrancá-lo? 
Ele, porém, lhes disse: Não; para que, ao colher o joio, não arranqueis 
também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por 
ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em 
molhos para o queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 
13:24-30 
 
Introdução 
O Senhor Jesus durante seu ministério “terreno”, ensinava muitas vezes através de 
parábolas, mas apesar de serem “simples contos”, elas tinham a capacidade de retratar 
verdades espirituais profundas. 
Na Parábola do Joio e do trigo, Jesus apresenta uma situação na qual o “homem dono 
do campo” é o próprio Deus; os “homens que dormiram” são os servos de Deus; o 
“inimigo do Pai da casa” é o diabo; o “campo” é o mundo/terra; o “trigo” representa 
aqueles que ouvem e obedecem aos mandamentos do Senhor e o “joio” aqueles que 
desobedecem aos mandamentos e são influenciados pelo inimigo. 
A mensagem de advertência dessa parábola nunca esteve tão atual como nos nossos 
dias. Vejamos por que: 
 
1. Satanás continua semeando joio no campo 
Em João 10:10a a bíblia nos ensina que o “Ladrão vem apenas para roubar, matar e 
destruir”; percebemos então que todos os esforços de satanás consistem em deturpar 
tudo o que Deus faz. Desde o Éden o inimigo tem lançado sementes de mentira e engano 
para corromper o maior número de pessoas possível. Em cada momento da história ele 
tem uma estratégia, e nos dias atuais ele tem semeado joio através de Ideologias1 como 
homossexualismo, feminismo, bem como muitas outras, cujo propósito é desobedecer 
os mandamentos de Deus, e deturpar a sua criação. 

 
2. Decidindo-se: entre o Joio e o Trigo!  
Quando na Parábola do Joio os servos do Pai da família pediram para arrancar o joio, o 
Senhor os mandou esperar! Nosso Deus é misericordioso e paciente; Ele tem dado um 
tempo a todos aqueles que não têm vivido segundo os seus mandamentos... seja dentro 
ou fora da igreja. Ele tem nos dado tempo para examinarmos os nossos corações e as 
nossas práticas, e analisarmos se somos fruto da semente da vida, ou se temos dado 
frutos da semente de engano. O sangue de Jesus, derramado na cruz, tem poder de 

                                                 
1 Conjunto de ideias articuladas para defender um modelo de pensamento. 



purificar nossas mentes e corações e nos transformar de joio para trigo. Basta 
querermos, nos arrependermos e decidirmos seguir os seus mandamentos.  

 
3. O Dia da colheita está próximo! 

Em Mateus 24:36 Jesus afirma que “Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém 
sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai”. Mas nos 
versículos anteriores Ele apontou os sinais que iriam anteceder esse Grande Dia, e se 
estivermos atentos veremos que os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. 
Na Parábola do Joio o Dono do campo diz que quando chegasse a colheita o joio seria 
atado em um molho e jogado no fogo e o trigo ajuntado no seu celeiro. Os campos já 
estão brancos para a colheita, os anjos do Senhor já estão de prontidão, o dia da colheita 
está chegando. Será que você está preparado (a)? 

 
Conclusão 
Satanás tem lançado o joio do engano em todas as áreas da nossa sociedade, mas o 
Senhor tem nos dado lugares de refúgio e refrigério que são nossas igrejas, células e a 
família de Deus. Nelas o Senhor nos dá semente de vida e nos restaura para que através 
das nossas vidas muitas outras sejam salvas mudando do joio para o trigo. Decida 
radicalmente experimentar essa transformação e seja Luz do mundo para conduzir à 
Deus aqueles que estão na escuridão. 

 
Me Adriano Kilala 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DINÂMICA 
 
Tema: O que você vê? 
 
Objetivo: vemos as pessoas, mas não a conhecemos como Jesus conhece. 
 
Desenvolvimento: Prepare um envelope, com um papel dentro escrito: ESSE É VOCÊ, 
COMO VOCÊ SE VÊ?. Forme um circulo e peça para que cada um abra o envelope 
descreva o que como se vê, sem ler alto a frase escrita no envelope, pra que todos 
possam ser surpreendido, ao abrir o envelope.  
 
Moral: Podemos ser varias coisas, mas quando descrevemos quem somos, temos mais 
de joio ou de trigo em nós? Não em características física mas, na forma de agir, pensar 
e ser? Paulo disse em 1 Coríntios 11.1, “Sede meus imitadores, como também eu sou de 
Cristo”. Por isso queridos vamos abandonar o nosso eu e ter o caráter de cristo é ser 
Trigo! 

 
 


