
Parábolas de Jesus 
A Semente de Mostarda

Baseado em Mateus 13:31–32 e Lucas 17:5–6, NVI.

Quando Jesus falou sobre o reino dos céus, contou a seguinte 
parábola: “O Reino dos céus é como um grão de mostarda 
que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor 
dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das 
hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do 
céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos.”

Em outra ocasião, Jesus também usou o exemplo da pequena 
semente de mostarda para encorajar os discípulos a aumentarem 
sua fé. Ele lhes disse: “Se vocês tiverem fé do tamanho de 
uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: 
‘Arranque-se e plante-se no mar,’ e ela lhes obedecerá.”

Encontrarão esta parábola e o que Jesus disse em  
Lucas 13:18–19 e Mateus 17:19–20.
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