Semeando por toda a vida
Gálatas 6:8
Introdução
Quando paramos para contemplar a nossa vida costumamos sempre nos recordar
primeiramente de nossas conquistas e recompensas, seja a primeira habilitação, a
aprovação no curso dos sonhos, o tão glorioso diploma, um ingresso no emprego dos
sonhos ou os nossos fracassos e perdas, dos mais diversos que podem acontecer.
Gratidão, orgulho, lamento são as reações mais comuns que temos após relembrar
nossos feitos seja positivo ou negativo, mas o que nos leva a nossos feitos? Quais as
decisões que tivemos que proporcionaram determinada consequência? Nós jovens
temos enfrentado a realidade de tomar todas as decisões por nossa conta. Na
infância/adolescência deixamos estas responsabilidades com nossos pais. E agora
vemos a enorme consequência de um simples não ou sim para a oportunidade à frente.
Vemos que tudo que semeamos gera uma consequência. A Bíblia nos ensina que não
precisamos nos apavorar com esse dilema de tomar decisões. Ela nos mostra que com
a companhia de Deus nosso fardo é leve. Isto que veremos em nosso estudo.
1- Semeando o que lhe aparece quando convém:
“todo aquele que semear bem pode colher com fartura, mas todo aquele que semear
mal nunca poderá colher com fartura” este é um ditado e uma realidade muito popular
na agricultura, e nos mostra a importância do início, como uma simples semente pode
se multiplicar em vários frutos. Em Gálatas 6:8 o apostolo Paulo destaca do perigo de
tomarmos decisões de acordo com os nossos desejos carnais ao invés de escolhermos
com base na vontade de Deus para nossas vidas.
- Como você costuma fazer para tomar decisões, você planeja ou gosta de agir rápido?
- Você costuma buscar direcionamento da bíblia e oração antes de tomar suas decisões?
2- Confiar naquilo que for semeado para o Espírito:
Em salmos 126:5-6 diz “Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria
colherão.” muitas das vezes escolher plantar para o Espírito é doloroso, pessoas em
nossa volta podem ver e não entender nossas decisões pois elas não fazem sentido no
momento. Não trabalhamos com um Deus que analisa probabilidades e sim um Deus do
impossível, onde tudo onde ele coloca suas mãos se torna farto, exemplo: Mateus 14:1520.
- Testemunhe uma decisão sua de semear para a carne e qual foi a consequência?
- Testemunhe uma decisão sua de semear para o Espírito e qual foi a consequência?
3- Existe um processo entre semear e colher:
Que bom seria se semeássemos hoje e colhêssemos amanhã. Se não cuidarmos do que
plantamos, a planta certamente morrerá ou não produzirá grandes frutos. “Por isso
digo: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.” Gálatas
5:16 NVI, podemos destacar a palavra vivam dita pelo apostolo Paulo, mostrando que
não é somente algumas decisões tomadas para o Espírito e isto basta, e sim uma decisão

e um cuidado por toda a vida. Devemos entender que a vida com Cristo não é investir
em alguma modalidade da bolsa e deixarmos para resgatar em 2 anos com um retorno
seguro. A vida com Cristo é um cuidado diário nosso onde devemos buscar o fruto do
Espírito, “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que
pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se
vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.”
Gálatas 5:22-25 NVI.
- Testemunhe na sua vida a alegria e a liberdade de viver pelo Espírito...

Conclusão
A humanidade foi o pior semeador de todos os tempos pois semeamos o pecado, e
tivemos o vislumbre de ter conosco o maior semeador de toda a história, Jesus Cristo.
Ao invés de Cristo semear o castigo merecido para a humanidade, foi semeado o amor,
a Cruz foi a semente, no terceiro dia no tumulo houve o nascimento de uma Nova
História, onde Cristo nos permitiu, ensinou e nos encorajou a semear a sua Palavra de
vida eterna, devemos semear e ensinar a semear segundo Cristo nos mostrou guiados
pela Bíblia e o Espírito Santo, esperançosos para o dia da grande colheita que será feita
por Cristo “Eis que venho em breve! Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia
deste livro”. Apocalipse 22:7 NVI

