A lei da semeadura…
Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o
homem semear, isso também ceifará.
Gálatas 6:7

Plantar e colher.
COLHEITA.
1. Só semeia quem tem sonho, quem tem visão.
2. Existem três tipos de pessoas:
 os que fazem as coisas acontecerem,
 os que ficam olhando as coisas acontecerem, e
 os que nem sabem o que está acontecendo.
3. Visão é uma fotografia de seu futuro preferível. É uma
imagem do que você deseja fazer, uma estaca plantada no seu
futuro. [Obstáculos].
4. Sêneca: Qdo. o cap. não sabe p/ q. porto se dirige, todos os
ventos lhe são contrários.
5. Quando semeamos sonhamos com a colheita. O poder do
sonho (da visão). Enxergamos pela fé o futuro; percebemos o que
Deus está fazendo no Seu Reino; identificamos como nos
encaixamos nos projetos de Deus.
6. Quatro verdades sobre a visão.
 O que você vê é o que você será. (eu preciso mudar…)
 O que você vê é o que você pode realizar. (não tiro para
todo o lado)
 Sua visão capacitará você realizar o que parecia
impossível.
 Sua visão vai inspirar outras pessoas.

VAMOS COLHER AQUILO QUE PLANTARMOS
1. Quem plantar joio, ervas daninhas e espinhos não pode
esperar nada diferente além de intrigas, desunião e
decepções.
2. Quem plantar amor, fé, esperança e verdade colherá
frutos próprios para uma vida de vitória.
3. É imprescindível plantar – Na vida, ninguém deixa de
plantar algo.
4. Para quem não se conscientizar de que é preciso plantar
para depois colher irá ter muitas frustrações. Como colher
sem plantar?
 Certo irmão foi trabalhar em uma empresa…

III. VAMOS COLHER NO TEMPO CERTO, SE
PLANTARMOS TAMBÉM NO TEMPO CERTO.
1. Há tempo para tudo debaixo do céu…
2. A semeadura é um dos processos naturais criado por Deus para
geração de vida. Não tem efeito instantâneo. É um processo e
como tal exige tempo.
3. Semear exige disposição, perseverança, paciência (não existe
colheita instantânea ao plantio).
4. O perigo da cultura microondas – café solúvel – computador.
5. No processo de semear bem para colher bem não podemos
desperdiçar tempo. Bem vale lembrar o sábio poema de frei
Antônio das Chagas (1831-1882):

Deus pede estrita conta do meu tempo
E eu vou do meu tempo dar-lhe conta,

Mas como dar, sem tempo, tanta conta,
Eu que gastei, sem conta, tanto tempo?
Para ter minha conta feita a tempo,
O tempo me foi dado e não fiz conta
Não quis, sobrando tempo, fazer conta,
Hoje quero acertar conta e não há tempo.
Ó vós que tendes tempo sem ter conta,
Não gasteis vosso tempo em passa-tempo.
Cuidai, enquanto é tempo, de vossa conta,
Pois aqueles que sem conta gastam o tempo,
Quando o tempo chegar de prestar contas,
Chorarão, como eu, o não ter tempo.

IV. VAMOS COLHER ONDE PLANTARMOS
1. No ano novo continuaremos a viver em geografias específicas.
2. Temos espaços vitais. Nossa vida vai se estruturando nesses
ambientes. É nesses lugares que temos que plantar:
 Na família
 No trabalho
 Na Igreja
 Na escola
3. Os grandes traumas têm raízes na família;
 Irmã que parou de pregar para o marido
 O filho que começou honrar mais o pai
4. As maiores decepções com a fé se dão no ambiente religioso.
 Irmão que reclamava que ninguém gostava
dele na igreja, mas q. , mas, percebeu que
seque cumprimentava as pessoas.
5. As grandes frustrações pessoais se configuram no local de
trabalho.
 Outro irmão via o patrão como um bicho…
6. É preciso plantar sementes novas exatamente onde vivemos
mais intensamente, pois colhemos, primeiramente onde
plantamos primeiro.

V. VAMOS COLHER MAIS DO QUE PLANTARMOS
1.

Quem semeia um sonho e o cultiva – colhe realizações

2.

Quem semeia a palavra – colhe fé

3.

Quem semeia fé – colhe milagres

4.

Quem semeia sorriso – colhe alegria

5.

Quem semeia amor – colhe uma multidão de amigos.

6.

Quem semeia bondade – colhe solidariedade.

7.

Quem semeia perdão – colhe paz.

8.

Quem semeia generosidade – colhe prosperidade

Mas, a melhor semente somos nós mesmos –
“É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser
glorificado. Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de
trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas, se morrer,
dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem,
neste mundo, aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida
eterna. Se alguém me serve, siga-me; e, onde eu estiver, ali
estará também o meu servo. E, se alguém me servir,
meu Pai o honrará.
Jo 12. 23-26:

A Semente
Como eu queria ser uma semente
lançada à terra fértil, bem cuidada,
para mostrar o quanto, ao ser amada,
tamanha pequenez se faz potente.
Brotar… crescer… fundir-se em alegria
ao produzir a mágica das flores,

que traz beleza, aroma e tantas cores;
que traz a paz aos olhos e alivia.
Brotar… crescer… tornar-se mui contente
ao contornar de frutos sua estada
por esta Terra fria e apavorada,
gerando vida para todo o sempre.
(Luiz Antonio Cardoso)

