
 

SEMEANDO... 

 

 

Semear, literalmente falando, é lançar uma semente ao solo 

com o propósito de vê-la desenvolver-se naquilo que ela é. Diversas vezes se 

usa na Palavra de Deus o verbo “semear”, fazendo alusão a modos de agir ou 

condutas que, invariavelmente, produzem este ou aquele resultado. Tudo o que 

fazemos na vida, de fato, tende a criar determinados efeitos, os quais 

dependem integralmente de nossa vontade anterior a eles. Explico melhor: se 

fizermos algo bom, tal coisa nos trará benefícios ligados à natureza do ato 

praticado; porém, se fizermos algo ruim, as consequências que advirão não 

serão agradáveis, mas danosas e nefastas na medida certa daquilo realizado. 

 

O Senhor de nossas vidas, o grande “Eu Sou”, nos diz que 

devemos esperar colher aquilo que nós efetivamente plantamos. Se assim é, 

trata-se de uma lei divina que funciona e tem eficácia tal qual alguma das leis 

da natureza, como por exemplo, “tudo o que sobe, desce”, “quando chove, 

molha” etc. Algumas leis, regentes de nosso mundo, foram descobertas por 

homens sábios e inteligentes: cientistas e estudiosos que já nos alertaram sobre 

a diminuição da camada de ozônio, o superaquecimento da terra, o aumento do 

nível do oceano etc., efeitos causados pela ação da Humanidade, globalmente 

considerada. Tais ações infringiram leis da natureza que trazem consequências 

inafastáveis: o ato e seu efeito (algo foi feito, disso alguma coisa advirá, 

inevitavelmente).    

 

Do mesmo modo, nenhum homem ou mulher, na face da 

Terra, crente em Jesus ou não, independente de raça e idioma, está livre de 

cumprir as leis que encontramos na Bíblia Sagrada. Ninguém escapa do seu 

texto, pelo contrário, a ele está submetido cada ser vivo do planeta, quer queira 

quer não. Mais cedo ou mais tarde todos verão a consumação da vontade de 

Deus e de sua Obra. Mas, completando o pensamento proposto nestas linhas, 

como que fundamentando o que já foi dito, encontramos na Palavra o seguinte 

preceito: “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o 

homem semear, isso também ceifará” (Gl. 6: 7). Pesa, portanto, sobre cada ser 

humano, independente de sua vontade, o soberano mandamento de Deus sobre 

cada ação praticada neste Mundo e o efeito por ela causado. 

 



 

Devemos, em vista disso, estar atentos para cada passo dado 

por nós, todos os dias de nossas vidas. Plantar e colher significa um fazer e um 

receber. O fazer sempre depende de nós. O receber, embora se trate de efeito e 

decorrência do fazer, pode até ser atenuado pelo Senhor (na Sua misericórdia), 

mas não devemos nunca contar com isso. Genuinamente devemos agir com a 

consciência de estarmos fazendo a vontade de Deus, ligados à Sua Palavra, 

sem nos desviarmos para o lado de outras influências. Vivemos num mundo 

complicado e cheio de armadilhas, mas se estivermos atentos à simplicidade da 

lição (e lei) do Senhor, adiante teremos vitória certa. 

 

Plantar aqui, colher acolá. Lançar uma semente na terra é 

esperar que ela venha a brotar, cresça e dê fruto. Ou dela brote uma flor. 

Importa é que o resultado, no tempo, é ordenado: primeiro semeia-se para 

depois vir a colher. O inverso simplesmente não existe, não é possível. 

Contudo, muitas vezes colhemos onde não plantamos. Deus, na Sua infinita 

misericórdia, permite que, dadas certas condições e circunstâncias, vivamos 

daquilo que Ele nos dá. Porém, mesmo em tempos difíceis, não devemos 

cessar a boa obra, sempre semeando boa semente. Em Oséias 10: 12, diz o 

Senhor: “Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia; lavrai o 

campo de lavoura; porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova 

a justiça sobre vós”. 

 

Um mandamento, uma consolação, uma determinação, um 

alerta e uma promessa: com estas cinco palavras nós definimos perfeitamente o 

maravilhoso versículo acima citado. Façamos as coisas acertadamente, 

determinados, sem olhar para as circunstâncias que nos rodeiam. Vivamos, 

pois, mesmo com o que nós não semeamos, mas com o que Deus nos dá 

gratuitamente pela Sua misericórdia e providência. Sem desânimo, 

trabalhemos duramente na lavra, sempre diante e aos pés do Senhor... “até que 

venha e chova a justiça sobre vós” (nós). Assim, Deus age em nossas vidas 

com a promessa de que, ao final e agindo de acordo com Sua vontade, após 

constantes períodos que se intercalam, recebamos justamente aquilo que é 

fruto do que foi plantado (e muito mais do que esperamos). Eis uma promessa 

que demanda atitude de nossa parte, mas que traz a recompensa coroada de 

bênçãos a nosso favor. 

 



 

Ainda assim, tempos difíceis podem vir. Para Deus, porém, a 

dificuldade não é algo ruim, mas um instrumento que conduz ao 

aperfeiçoamento do caráter de cada um de nós. O que para nós é confusão e 

espanto, para Deus é oportunidade e bênção. A sabedoria do Senhor e a graça 

com a qual Ele nos trata vêm expressas no modo único de Seu bendito amor. 

Ainda que haja choro, Sua fidelidade não nos desampara. Ainda que haja 

tristeza, de Seu trono Ele nos observa. Ainda que haja desespero, o inimigo 

nunca vence. E o Senhor dos Exércitos não falha jamais: “Os que semeiam em 

lágrimas segarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e 

chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos” 

(Sl. 126: 5 e 6).     

  

Em muitos outros momentos, na Sua Palavra Viva, Deus 

usou alegoricamente o verbo “semear” para deixar a todos nós Seus preciosos 

ensinamentos. A sabedoria do Senhor é fonte inesgotável que foi represada na 

Bíblia para instrução nossa. Fica aqui, porém, a ideia de que devemos fazer, 

dentro de nossos limites naturais, sempre o melhor que pudermos, não só para 

colhermos o melhor, mas para, principalmente, honrar e glorificar o Pai 

Eterno, que tanto se preocupa conosco. Devemos isso a Ele, pois sabemos que 

nada podemos fazer de efetivo que pudesse vir a ser suficiente a compensar o 

que Ele fez e faz por nós. Por isso, a bondade e o coração limpo para com os 

outros e a confiança, amor e temor depositados sem reservas no Senhor, devem 

nortear nossas vidas diante Dele, sempre. E eternamente.     
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