
Semear e colher
Não se enganem: De Deus não se zomba. Pois aquilo que uma pessoa plantar, é o que ela também vai  
colher. Aquela pessoa que planta para satisfazer sua natureza pecadora, da sua natureza pecadora vai  
colher a morte eterna. Mas aquela pessoa que planta para agradar o Espírito, do Espírito receberá a vida  
eterna. Gálatas 6.7-8 VFL

Introdução

1. Adauri nos trouxe da horta dele uma sacola de mandioca. Ele disse que plantou pepino, mas 
cresceu mandioca, e deve ser uma delícia. Mentira! Todos sabemos que vamos colher o que 
plantamos.

2. A mesma verdade se aplica às coisas espirituais. Não se pode plantar errado e colher certo. 
Portanto ...

Discussão

I. Não se pode viver errado e morrer certo. (MORALIDADE)

A. O profeta Balaão era uma pessoa desonesta e cheia de ganância, mas disse em Número 
23.10: “Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus; 
quero morrer em paz como as pessoas honestas” (NTLH). Mas é impossível viver de 
forma errada e morrer assim como ele desejava.

B. Deus salva pela graça. Esta mesma graça nos ensina a viver de forma correta. Tito 2.11-
14, “Pois, a graça de Deus que traz a salvação foi revelada a todas as pessoas. 12 E esta 
graça nos ensina que devemos renunciar a todas as coisas que desagradam a Deus e aos 
desejos do mundo, e que devemos viver neste mundo de maneira prudente, justa e com 
devoção a Deus. 13 Devemos viver assim enquanto esperamos por aquele dia feliz, 
quando a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo for revelada. 14 Foi Ele 
quem morreu por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de purificar um povo que 
pertença somente a Ele e que se dedique a fazer o bem” (VFL).

C. Para ter uma morte que nos conduz à presença de Deus, temos que viver uma vida fiel 
ao Senhor. Apocalipse 2.10: “Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e eu lhes darei a 
coroa da vida” (VFL).

D. Exemplo triste e recente de vida errada e morte errada é a cantora Whitney Houston, 
que faleceu ontem (11/fev) na banheira de um hotel aos 48 anos de idade. Ela, viciada 
em drogas, estragou a voz dela e acabou morrendo cedo e mal.

II. Não se pode ensinar errado e obedecer certo. (MENTE)

A. Bom exemplo é o batismo, Atos 19.1-7. Os discípulos efésios tinham feito o ato correto, 
a imersão na água, e seu batismo até tinha a ver com Jesus, mas o ensino foi incompleto, 
ultrapassado (provavelmente o receberam de Apolo) e portanto errado. (Hoje, o ensino 
sobre o batismo não é incompleto, mas sim distorcido. Pior ainda!) Portanto, eles 
precisavam ouvir a verdade para que pudessem obedecer de forma correta o 
mandamento do batismo.
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B. Já entrou no ônibus errado, achando que ia te levar para um destino quando na verdade 
fazia outro trajeto? Quando descobrimos o erro, não significava que o ônibus ia mudar 
de rota!

C. Temos de entender o que estamos fazendo. Se não, é apenas o ritualismo. A obediência 
não é um sacramento, um ato que vale independente da compreensão, mas sim a prática 
baseada no ensinamento da palavra de Deus.

D. Por isso, dedicamo-nos à Bíblia para que possamos entender a vontade de Deus, para 
obedecer de forma correta.

III. Não se pode ter a motivação errada e ter a recompensa certa. (MOTIVAÇÃO)

A. Importa para Deus não somente o que fazemos mas por que fazemos. Mateus 6.1, 
“Tenham cuidado! Não pratiquem boas obras em público somente para serem vistos 
pelos outros. Se vocês fizerem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai que 
está no céu” (VFL).

1. Jesus dá três exemplos disso no capítulo: as esmolas, a oração e o jejum.

2. Se procuramos a recompensa da atenção dos homens, receberemos isso, e só.

B. Pelo menos parte da razão por que Jesus condena as pessoas é pelas motivações erradas. 
Mateus 7.21, “Nem todo o que me diz: ‘Senhor, Senhor’ entrará no reino do céu, mas 
somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu! 22 Quando aquele Dia 
chegar, muitas pessoas me dirão: ‘Senhor, Senhor! Não foi em seu nome que nós 
profetizamos? Também não foi em seu nome que expulsamos demônios? Não foi em 
seu nome, ainda, que fizemos muitos milagres?’ 23 Eu, porém, lhes direi abertamente: 
‘Eu nunca os conheci! Afastem-se de mim, seus malfeitores!’” (VFL).

C. Nós não temos condições de conhecer o coração dos outros, mas Deus conhece e 
julgará a todos pelas motivações. Hebreus 4.12, “Pois a palavra de Deus é viva e 
poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar 
mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e 
pensamentos do coração delas” (VFL). NVI: “intenções”.

D. Quando Pedro ficou perguntando para Ananias e Safira “por que” eles mentiram para o 
Espírito Santo sobre a venda do seu terreno, ele quis frisar as motivações erradas do 
casal que os levaram a tal atitude, Atos 5.1-4. E sabemos do fim deles: morreram!

Conclusão

1. Conforme a passagem de Gálatas 6, não devemos nos enganar. Pois Satanás quer que 
pensemos que, em sentido espiritual, a mandioca cresça de semente do pepino, isto é, que 
podemos fazer uma coisa e esperar outro resultado.

2. Para Deus vale a ação, a compreensão e a motivação. Esta é a combinação que o agrada e que 
garante a nossa acolhida no reino eterno.
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