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Lei Irrevogável 
 

Gálatas 6:7 

 
Introdução: a semeadura é uma lei irrevogável. Paulo diz aos gálatas que “de Deus não se 
zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará”. Quando semeamos, seja boa 
ou má a semente, temos que ter em mente que o resultado virá. Uma semente aponta para o 
futuro, define o amanhã. Não há como fugir dessa verdade, e, se sabemos que isso é verdade, 
devemos temer a Deus fazendo boas semeaduras a fim de alcançarmos colheitas abençoadas. 

 
Nesse estudo, veremos três aspectos fundamentais no processo da semeadura. São três 
conselhos práticos que certamente nos levarão à colheitas de êxito. 
 

1. Escolha a semente – em primeiro lugar, temos que partir de uma pergunta: “O que 
queremos colher?” Já vimos que a semente determina o futuro, sendo assim, temos que 
escolher muito bem o que vamos plantar para que a colheita esteja dentro da nossa 
expectativa. Na semeadura, ficam evidentes as nossas intenções, os objetivos que visamos 
alcançar.  
 
Por exemplo, um jovem que se dedica aos estudos, que abre mão do seu lazer a fim de se 
preparar para uma carreira profissional, certamente colherá boas notas. A sua formação fará 
dele um bom profissional que ocupará o seu lugar no mercado de trabalho. Os seus ganhos 
proporcionarão a realização de metas como o casamento, a compra do seu carro, da sua casa 
e as demais coisas que ele sonhou. Entretanto, esses resultados só se tornarão possíveis se ele 
fizer o investimento na sua vida de aluno, aquilo que podemos chamar de semeadura. 
 
Da mesma forma, os casais devem definir o que querem para si. Se um casal não se respeita, 
se a comunicação é pautada pela amargura, se não há palavras de apoio, certamente irá 
colher os resultados desastrosos dessa semeadura. A questão financeira também não foge a 
essa lei. Se investirmos corretamente o nosso dinheiro, administrando com sabedoria, 
separando os dízimos, primícias e ofertas, os resultados da semeadura virão.  
 

2. Prepare a terra – em segundo lugar, depois de definirmos que tipo de semente usaremos, 
temos que preparar a terra antes que a semeadura seja feita. Talvez aqui esteja o estágio mais 
difícil desse processo, equivalente ao arar da terra. Nesse tempo de preparação temos que 
nos desarmar, sondar o coração a fim de que esteja livre de qualquer ressentimento. A 
preparação da terra está relacionada com o nosso interior. Antes de lançar a semente, 
devemos nos quebrantar, visando à consagração do solo da nossa alma.  

  
Uma semente não pode ser lançada com o objetivo de querer desmentir alguém, de dar uma 
resposta a alguém que nos criticou ou que não acreditou em nós. Por isso, podemos dizer que 
o tempo da preparação da terra também é o tempo de liberar perdão, de limpar o coração a 
fim de que nada de escuso esteja dentro dele. Um bom conselho para esse tempo é descobrir 
quais são as motivações da semeadura, o que é que está nos impulsionando. 

 
3. Aguarde o tempo da colheita – em terceiro lugar, não podemos esquecer que a 

semente aponta para resultados futuros e, se a nossa semente é boa, temos direito a uma 
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colheita dentro das expectativas que aguardamos. Por isso, não podemos perder a 
perspectiva da colheita, pelo contrário, temos que perseverar e vencer o tempo da espera.  

 
Quem planta tem que valorizar o trabalho que foi feito e não abrir mão do investimento 
realizado. Quem planta não pode desistir do sonho da colheita. Por isso, Paulo também fala 
aos gálatas que não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos, 
se não desfalecermos (Gl 6:9). Portanto, você que tem semeado, não desista, não abandone o 
caminho, permaneça firme, porque a colheita é certa. 
 


