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TEMA: AS DUAS SEMENTES
TEXTO: Gênesis 3:15 - “Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua
descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe
ferirás o calcanhar”.
PENSAMENTO: O propósito deste estudo é entendermos claramente que
neste mundo há duas sementes: os filhos de Deus, predestinados para
salvação e os filhos do diabo que foram destinados para perdição.
1. DESDE QUE ENTROU O PECADO NO MUNDO, DEUS QUIS FAZER
SEPARAÇÃO ENTRE A SEMENTE DE DEUS E A SEMENTE DO DIABO.
a) Gn 3:15 - Porei inimizade entre ti e a mulher - para justificar a sua ira, deus devia ter
matado Lúcifer, por este ter induzido Adão e Eva a desobedecerem a Deus, mas não
poderia porque Deus é amor e não poderia se contradizer matando sua criação; então,
Deus permitiu que no ventre da mulher fosse semeada a semente da perdição. Algo se
passou, porque quando Caim nasceu, ele já era filho do maligno. (A massa do ventre de
Eva teve parte com o diabo). A partir de Caim toda a sua descendência é destinada à
perdição.
b) Gn 4:4,5 - Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de
sua oferta não se agradou. Caim era destinado para perdição.
c) 1ª Jo 3:12 - Não segundo Caim, que era do maligno. - Os homens que não tiveram
pré-existência tiveram início após o nascimento de Caim; são os filhos da perdição, cujo
pai é o diabo. Em Caim descendem todos os filhos da perdição: faraó, Judas, Herodes,
etc..
A Bíblia nos diz que há pessoas que não têm seus nomes inscritos no livro da vida. São
os filhos da perdição, aqueles que não foram escolhidos e nem chamados para o reino de
Deus, para a salvação. Eles foram gerados pela semente do mal e seu destino é a
perdição.
2. NEM TODOS FORAM PREDESTINADOS PARA A SALVAÇÃO –
ALGUNS SÃO DESTINADOS PARA A PERDIÇÃO.
a) Mt 13: 29 30 - O trigo ficará no celeiro, mas a palha será queimada.
b) Rm 9:22 - Vasos de ira, preparados para a destruição.
c) 2ª Ts 3:2 - A fé não é de todos.
d) 1ª Pe 2:8 - Sendo desobedientes, para o que também foram postos.
e) 2ª Pe 2:12-14 - Nascidos para a destruição.
f) 1ª Jo 2:18,19 - Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos.
g) Jd 4,11 - Homens ímpios destinados para condenação.
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3. OS FILHOS DO DIABO NÃO CRERÃO EM JESUS CRISTO NEM
DARÃO BONS FRUTOS.
a) Dn 12:10 - Os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá.
b) Mt 7:15-20 - A árvore boa dá bons frutos (filhos de Deus), a árvore má dá maus
frutos (filhos do diabo).
c) Jo 8:37- 47 - Não compreendeis a minha linguagem.
d) Jo 10: 24-26 - Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aqueles cujos
nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo.
4. OS FILHOS DO DIABO NÃO TÊM OS SEUS NOMES ESCRITOS NO
LIVRO DA VIDA.
a) Ap 13:8 - Nomes que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro
b) Ap 17:8 - Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação
do mundo.
5. A BÍBLIA FALA DE DOIS MUNDOS.
5.1 O MUNDO DE DEUS (OS FILHOS DE DEUS)
a) Mt 24: 13, 14
b) Jo 3:16
c) 2ª Co 5:19
d) 1ª Jo 2:2
Todas as palavras MUNDO nestes versículos se referem ao mundo dos eleitos
(Okumene).
5.2 O MUNDO DO DIABO (FILHOS DO DIABO)
a) Jo 14:17
b) Jo 17:12-15
c) 1ª Jo 4:5
Todas as palavras MUNDO nestes versículos se referem ao mundo dos filhos da perdição
(Ayom).

6. PARÁBOLAS QUE FALAM DAS DUAS SEMENTES
a) Mt 13: 24-43 - O trigo e o joio
b) Mt 13: 47-50 - O peixe bom e o peixe ruim.
c) Mt 25: 1-13 - As virgens prudentes e as virgens insensatas.
d) Mc 4:1-20 - Parábola do semeador.
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7. JUDAS ISCARIOTES SEMPRE FOI FILHO DA PERDIÇÃO
a) Jo 6:70
b) Jo 13: 10,18
A palavra de Deus comprova que existem dois tipos de pessoas, dois tipos de sementes,
duas descendências opostas: os filhos de Deus e os filhos do diabo, os que são
predestinados para a salvação e os destinados para a perdição.
Só dá para crer em predestinação se crermos que existem duas sementes.
O inimigo se revolta com isso porque vai contra a mentira que ele pregou nas igrejas
dizendo que todos são iguais perante Deus e que todos têm direito à salvação.
A Bíblia fala em duas descendências: a de Deus e a do diabo, o trigo e o joio, a ovelha e
o cabrito, Abel e Caim, o salvo e o ímpio, etc.
Há pessoas que não são da descendência da salvação; estas pessoas, muitas vezes, têm
um aparente arrependimento, porque como a palavra de Deus chama a todos, às vezes
algum joio, algum anticristo vem e se instala na igreja, fazem amizades, cantam, batem
palmas, dão ofertas, mas a Bíblia diz que elas nunca se convertem.
O justo vem porque Deus o chama, o traz; o joio vem por causa das suas necessidades e
assim como vem, vira as costas a Deus como se nada tivesse acontecido. Quem é do
Senhor, ninguém pode arrebatar de suas mãos.
Quem é semente da salvação recebe uma unção, um revestimento, um batismo, um
selo, e haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele jamais se afasta de Deus. Se
não fosse assim estaríamos diante de um Deus impotente, porque ele salva o João e não
salva o José?
Será que o homem, criatura de Deus, tem mais poder do que Ele?
“Tudo quanto Ele quis, Ele fez”, tudo quanto Ele quer Ele faz. Este é o Deus soberano, a
sua vontade prevalece sobre a vontade de quem quer que seja!
É importante sabermos que esta mensagem não é algo novo, mas aquilo que está na
Bíblia e que esteve oculto ao longo dos anos e que aprouve a Deus revelar agora.
Neste ministério só se prega o que está na Bíblia Sagrada, porque esta é a única palavra
que educa, que disciplina, que exorta, que admoesta e que nos dá o pleno conhecimento
do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Há certos versículos que nós não podíamos entender, porque faltava luz para o versículo,
faltava o entendimento do que o versículo queria dizer, estava oculto, e agora Deus
começa a rasgar o véu dos olhos para que possamos ver e entender a sua revelação.
LOBO X OVELHA
Rm 9: 1-24
8. UM LOBO PODE SE VESTIR DE OVELHA, MAS NÃO PODE SE
COMPORTAR COMO UMA DELAS.
a) Gl 5:22 - AS ovelhas manifestam o fruto do Espírito
b) Rm 8:5-9 - Quem produz esse comportamento é o Espírito.
c) 1ª Jo 2:19, Mt 12: 33-37 - O lobo não permanece
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9. ERA UM PLANO DE DEUS FAZER SEPARAÇÃO ENTRE AS DUAS
SEMENTES.
a) Gn 3:15 - Deus promete fazer separação e inimizade
b) Ex 34: 11-17 - Deus adverte contra a infidelidade
c) Dt 7:1-5 - Não devemos fazer aliança com os filhos da perdição.
d) Gn 9:25-27 - A semente da perdição sobrevive através de Cão.
e) Gn 10:19 - Sodoma e Gomorra: cidades dos filhos da perdição
f) Gn 13:13 - Homens maus e pecadores.
g) Gn 18:23-33 - Deus guarda a semente.
h) Gn 22:18 - A semente é abençoada para sempre.
i) Gn 24:3 - Deus disse: não se casem com esta semente da perdição.
j) Gn 28:1 - Deus disse: não tomem mulher dos cananeus.
l) Gn 36:2 - Esaú tomou esposa entre os cananeus.
m) SF 2:4-5 - Deus faz ameaças contra os filisteus.

10. OUTROS VERSÍCULOS QUE EVIDENCIAM AS DUAS SEMENTES;
Ef 2:2
Mt 15:13
2ª Ts 2:3,4
Ap 20:15
Gn 13:13
Gn 18:23
Gn 22:17,18
At 13:48
2ª Ts 2:13
Tt 1:1
2ª Jô 1:10,11

PALAVRA FINAL - Nenhum filho do diabo se salvará, mas somente os filhos de
Deus. (Jo 17:12)
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