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 Deus apenas multiplica aquilo que plantamos. 
O próprio Deus nos fornece a semente para 
podermos plantar. Mas, essa semente para se 
reproduzir não pode ficar estocada, guardada, assim 
o milagre da multiplicação não acontecerá. 

 Veja a diferença do sistema financeiro de 
Deus e o sistema financeiro do mundo. O sistema do 
mundo diz que para você ter saúde financeira, você 
deve segurar firmemente seu dinheiro, para ele não 
se perder, a ideia é estocar, reter, segurar. Mas a lei 
da saúde financeira de Deus é justamente o 
contrário, neste princípio o importante é deixar fluir o 
dinheiro para a causa de Deus. 

 As riquezas dadas por Deus aos cristãos são 
sementes para serem plantadas, para que aconteça 
o milagre da multiplicação. Na lei da semeadura, para 
que a plantação seja sadia, forte e produza bons 
frutos é necessário plantar boa semente.

 Quando eu era menino, meu pai colhia muitos 
grãos nas lavouras assim que terminava a colheita. 
Naquela época, ele selecionava os melhores grãos 
como semente para o próximo ano, fazia isso para 
garantir plantas saudáveis que pudessem de novo 
produzir bons frutos. 

 Deus espera que para a sua saúde financeira 
você plante uma boa semente. O que é a boa 
semente? Bem, o equipamento que Deus usa para 
verificar a boa semente é o amor. Quando o agricultor 
separa a semente para o próximo ano, ele guarda 
esse produto à sete chaves, demonstrando o valor 

que essas sementes possuem para sua vida.

 Quando você recebe seu salário a primeira 
coisa que você deve fazer é separar a melhor 
semente para o novo plantio. Podemos dizer que o 
dízimo e as ofertas representam a boa semente. 
Representam atitudes de fidelidade e generosidade 
e demonstram o amor que você tem para com Deus e 
a Sua causa. Com certeza, Ele retribui a você 
dando-lhe do mais puro amor vindo do trono da graça.
 
 Paulo falando das ofertas diz: “Cada um 
contribua segundo tiver proposto no coração, não 
com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a 
quem dá com alegria”. (2 Coríntios 9:7). Poderíamos 
parafrasear as palavras de Paulo na linguagem da lei 
da semeadura. Cada um selecione a sua melhor 
semente para o plantio, não com tristeza ou por 
necessidade; pois Deus ama quem planta com 
alegria. 

 A melhor semente é o melhor que você pode 
fazer para a causa de Deus. A melhor semente é o 
máximo em dinheiro que você pode dedicar do seu 
salário para a pregação do evangelho. Deus ama 
aquele que assim o faz, Ele tem disposição amorosa 
para aquele que tem a disposição de contribuir. Como 
é maravilhoso ser tocado pelo Seu amor.

 Na lei da semeadura, a semente tem que 
morrer para que possa acontecer o milagre da 
multiplicação. Verdadeiramente é um milagre você 
ver um grão de milho se eclodindo e nascendo um 
broto tenro e saudável que logo cresce e mais tarde 

produz várias espigas e centenas de grãos. Mas, para 
esse milagre acontecer foi necessário que o grão 
morresse. O maior exemplo disto aconteceu com o 
próprio Cristo que se considera uma semente.

 Certa ocasião Jesus foi procurado pelos 
gregos para que Ele pudesse sair da palestina onde 
estava sendo perseguido e ir para a Grécia onde 
pudesse expor Suas ideias com liberdade. Aqueles 
eram admiradores de Cristo mas Ele responde a eles 
dizendo: “Em verdade, em verdade vos digo: se o grão 
de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas 
se morrer, produz muito fruto”. (João 12:24). 

 Em Cristo vemos a melhor exemplificação da 
lei da semeadura, quando Ele deu a Sua vida na cruz 
do Calvário, plantou a melhor semente na história do 
universo. A fim de produzir os frutos da salvação na 
vida daquele que o aceitar como Salvador. Podemos 
observar que como na agricultura e na vida de Cristo 
a única maneira para a semente nascer e produzir 
frutos é morrendo. Assim deve acontecer em sua 
vida espiritual, para que você venha produzir frutos 
do Espírito você precisa morrer cada dia para o 
mundo e viver para Cristo.

 Se você quer ter saúde financeira, não há 
como fazer diferente, para colher bons frutos você 
deve pegar o seu dinheiro e plantá-lo. O dinheiro 
precisa morrer, na realidade ele representa o seu eu. 
Se você observar o dinheiro ele é muito mais que uma 
simples moeda. Você suou para conquistá-lo, 
dedicou tempo, horas de serviço árduo e muito 
mais... Sendo assim, este dinheiro é na realidade um 
pedaço de sua vida, é o seu sacrifício, e quando você 
o planta em um solo fértil, no solo do Calvário, irrigado 
pelo sangue de Cristo, você está plantando a sua 
própria vida. Você está confiando em Deus e usando 
as suas sementes financeiras para produzir frutos. 
São sementes plantadas onde você será o maior 
beneficiado, você está morrendo para o eu. Na 
realidade, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é o 
dono de tudo. Ele quer apenas o seu coração.

 Certa vez alguém disse que não estava 
ofertando a Deus porque o seu salário não estava 
dando para pagar suas despesas que eram muitas. 
Se ofertasse, o valor dado para Deus poderia lhe 
fazer falta, e ainda completou dizendo: “Deus 
conhece a minha realidade”.

 Muitos dizem que até gostariam de dar mais 
para Deus, mas possuem tão pouco! Nunca você terá 
tão pouco que não possa dar um pouco. Sempre há o 
que dar a Deus, sempre há a primeira semente para 
você começar a plantar. Ninguém é tão pobre que não 
tenha algo para começar a plantar.

 Jesus estava no pátio perto da arca do 
tesouro, onde eram depositadas as ofertas. Muitos 
levavam grandes somas em dinheiro e ali 
depositavam. Mas Jesus viu se aproximando uma 
viúva pobre que tentou chegar perto da arca e 
depositar ali a sua oferta da maneira mais discreta 
possível. Ao contrário dos que ali vinham para se 
gloriar, aquela mulher tentava se retrair ao máximo. 
Ela se encontrava ali porque sabia da sua 
responsabilidade em ajudar a manter o sistema de 
sacerdócio para a pregação do evangelho.

 Mesmo tendo tão pouco, ela queria deixar sua 
contribuição para a causa que amava. Contemplou a 
dádiva que tinha na mão, era muito pequena em 
comparação com as ofertas dos demais, no entanto, 
era tudo quanto possuía. Deitou apressadamente 
suas duas moedinhas e se afastou, ligeira. Ao fazer 
isto, porém, encontrou o olhar de Jesus, cravado nela. 
O Salvador olhando para os discípulos, os convidou a 
notar a pobreza da viúva. Então soaram aos ouvidos 
dela Suas palavras de louvor. "Em verdade vos digo 
que esta pobre viúva depositou mais do que todos". 
(Lucas 21:3).

 A viúva pobre estava colocando tudo que 
tinha como semente no Reino de Cristo, o que ela 
estava dando era pouco monetariamente, mas o 
máximo de sacrifício financeiro que poderia fazer. 
Como a viúva pobre, todos têm em mãos uma 
semente para começar a plantar, mesmo que seja 
pequena. O que importa para Deus não é o valor, mas 
a atitude. Ele promete que “aquele que dá semente 
ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e 
aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os 
frutos da vossa justiça”. (2 Coríntios 9:10).

 O que devemos fazer é começar a caminhada 
para a saúde financeira, começando por onde 
estamos. Não é pedido a você que dê aquilo que você 
não tem, mas sim do pouco que você tem confiando 
em Deus. Com certeza Ele será fiel e justo em fazer a 
sua semente germinar e produzir muitos frutos, não 
simplesmente para que você tenha muito recursos, 

mas para que você tenha o suficiente para continuar 
semeando em abundância e cada vez mais. Para que 
cheguem em abundância os recursos para a frente do 
trabalho de evangelização neste mundo.

 Você não pode responsabilizar a Deus pelas 
suas dívidas ou por falta de recursos financeiros se 
você não cumpre com a parte que lhe corresponde. É 
certo que a lei da semeadura é real e funciona no 
coração sincero, mas o dar a Deus não deve ser feito 
com interesses pessoais de ficar rico. E sim 
constrangido pelo amor de Cristo. Este é o princípio 
da lei da semeadura. Tudo é movido pela lei do amor. 
Se sua vida financeira não tem andado bem é porque 
alguma coisa está acontecendo de errado, mas se 
você for impulsionado pelo amor a Cristo a promessa 
certamente se cumprirá em sua vida. “...Aquele que 
semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia 
com fartura, com abundância também ceifará”. (2 
Coríntios 9:6).

 Não se esqueça de que, reter o dinheiro 
jamais levará à saúde financeira, mas por amor a 
Cristo devemos deixar nossos recursos fluírem para 
o Reino dos Céus, assim, teremos bençãos sem 
medida. “A quem dá liberalmente ainda se lhe 
acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é 
justo, ser-lhe-á em pura perda”. (Provérbios 11:24). 
Se um fazendeiro quer colher grãos com fartura, ele 
tem que plantar muitos grãos, pois ele vai colher na 
proporção que plantar. É o que o princípio bíblico nos 
ensina no princípio da saúde financeira, o mesmo 
princípio da colheita se aplica em sua vida financeira. 
Você só colhe na proporção que você planta no Reino 
de Deus. A benção vem na proporção de seu 
envolvimento na obra de Deus.

 Deus está à procura de pessoas que possam 
ser canais por onde as Suas bênçãos possam fruir 
até à Sua causa. Deus procura homens que, ao invés 
de reter os recursos para si, acreditam em Seu poder 
e plantam frutos para o Seu reino.

 Eu acredito de todo o meu coração que Deus 
quer dar recursos para Seus filhos. Cada dia ouço 
histórias de pessoas que têm vivenciado este 
princípio em sua vida. Deus precisa hoje de ampliar o 
número de pastores, de construções, obreiros, 
materiais evangelísticos. Onde há um pastor, alguns 
templos construídos, Deus deseja que houvesse 
muito mais. Ele está à procura de pessoas que sejam 
tementes a Ele para que através delas Suas bençãos 

possam escoar. Sabemos que a ordem é: “.... Ide por 
todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura”. 
(Marcos 16:15).

 Anelamos ver o evangelho sendo anunciado, o 
Reino de Cristo em expansão, e o cumprimento da 
palavra de Deus quando diz: “E será pregado este 
evangelho do reino por todo mundo, para testemunho 
a todas as nações. Então virá o fim”. (Mateus 24:14). 
Mas como isto será possível se nos vemos 
impossibilitados de às vezes sair de nossa cidade ou 
de nosso país para pregar o evangelho a outros? Sim, 
você pode estar impossibilitado, mas através dos 
recursos que Deus lhe confiou você pode participar 
ativamente da pregação do evangelho em todos os 
níveis e lugares.

 Para cumprir o Ide de Cristo, Ele conta com 
pessoas que além do dízimo, deem uma oferta 
generosa para a pregação do evangelho, sendo 
verdadeiramente canais de Deus. E assim auxiliam na 
manutenção de Sua causa na Terra. Deste modo Ele 
torna o homem um meio pelo qual distribui Suas 
bençãos na Terra.
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 Deus apenas multiplica aquilo que plantamos. 
O próprio Deus nos fornece a semente para 
podermos plantar. Mas, essa semente para se 
reproduzir não pode ficar estocada, guardada, assim 
o milagre da multiplicação não acontecerá. 

 Veja a diferença do sistema financeiro de 
Deus e o sistema financeiro do mundo. O sistema do 
mundo diz que para você ter saúde financeira, você 
deve segurar firmemente seu dinheiro, para ele não 
se perder, a ideia é estocar, reter, segurar. Mas a lei 
da saúde financeira de Deus é justamente o 
contrário, neste princípio o importante é deixar fluir o 
dinheiro para a causa de Deus. 

 As riquezas dadas por Deus aos cristãos são 
sementes para serem plantadas, para que aconteça 
o milagre da multiplicação. Na lei da semeadura, para 
que a plantação seja sadia, forte e produza bons 
frutos é necessário plantar boa semente.

 Quando eu era menino, meu pai colhia muitos 
grãos nas lavouras assim que terminava a colheita. 
Naquela época, ele selecionava os melhores grãos 
como semente para o próximo ano, fazia isso para 
garantir plantas saudáveis que pudessem de novo 
produzir bons frutos. 

 Deus espera que para a sua saúde financeira 
você plante uma boa semente. O que é a boa 
semente? Bem, o equipamento que Deus usa para 
verificar a boa semente é o amor. Quando o agricultor 
separa a semente para o próximo ano, ele guarda 
esse produto à sete chaves, demonstrando o valor 

que essas sementes possuem para sua vida.

 Quando você recebe seu salário a primeira 
coisa que você deve fazer é separar a melhor 
semente para o novo plantio. Podemos dizer que o 
dízimo e as ofertas representam a boa semente. 
Representam atitudes de fidelidade e generosidade 
e demonstram o amor que você tem para com Deus e 
a Sua causa. Com certeza, Ele retribui a você 
dando-lhe do mais puro amor vindo do trono da graça.
 
 Paulo falando das ofertas diz: “Cada um 
contribua segundo tiver proposto no coração, não 
com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a 
quem dá com alegria”. (2 Coríntios 9:7). Poderíamos 
parafrasear as palavras de Paulo na linguagem da lei 
da semeadura. Cada um selecione a sua melhor 
semente para o plantio, não com tristeza ou por 
necessidade; pois Deus ama quem planta com 
alegria. 

 A melhor semente é o melhor que você pode 
fazer para a causa de Deus. A melhor semente é o 
máximo em dinheiro que você pode dedicar do seu 
salário para a pregação do evangelho. Deus ama 
aquele que assim o faz, Ele tem disposição amorosa 
para aquele que tem a disposição de contribuir. Como 
é maravilhoso ser tocado pelo Seu amor.

 Na lei da semeadura, a semente tem que 
morrer para que possa acontecer o milagre da 
multiplicação. Verdadeiramente é um milagre você 
ver um grão de milho se eclodindo e nascendo um 
broto tenro e saudável que logo cresce e mais tarde 

produz várias espigas e centenas de grãos. Mas, para 
esse milagre acontecer foi necessário que o grão 
morresse. O maior exemplo disto aconteceu com o 
próprio Cristo que se considera uma semente.

 Certa ocasião Jesus foi procurado pelos 
gregos para que Ele pudesse sair da palestina onde 
estava sendo perseguido e ir para a Grécia onde 
pudesse expor Suas ideias com liberdade. Aqueles 
eram admiradores de Cristo mas Ele responde a eles 
dizendo: “Em verdade, em verdade vos digo: se o grão 
de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas 
se morrer, produz muito fruto”. (João 12:24). 

 Em Cristo vemos a melhor exemplificação da 
lei da semeadura, quando Ele deu a Sua vida na cruz 
do Calvário, plantou a melhor semente na história do 
universo. A fim de produzir os frutos da salvação na 
vida daquele que o aceitar como Salvador. Podemos 
observar que como na agricultura e na vida de Cristo 
a única maneira para a semente nascer e produzir 
frutos é morrendo. Assim deve acontecer em sua 
vida espiritual, para que você venha produzir frutos 
do Espírito você precisa morrer cada dia para o 
mundo e viver para Cristo.

 Se você quer ter saúde financeira, não há 
como fazer diferente, para colher bons frutos você 
deve pegar o seu dinheiro e plantá-lo. O dinheiro 
precisa morrer, na realidade ele representa o seu eu. 
Se você observar o dinheiro ele é muito mais que uma 
simples moeda. Você suou para conquistá-lo, 
dedicou tempo, horas de serviço árduo e muito 
mais... Sendo assim, este dinheiro é na realidade um 
pedaço de sua vida, é o seu sacrifício, e quando você 
o planta em um solo fértil, no solo do Calvário, irrigado 
pelo sangue de Cristo, você está plantando a sua 
própria vida. Você está confiando em Deus e usando 
as suas sementes financeiras para produzir frutos. 
São sementes plantadas onde você será o maior 
beneficiado, você está morrendo para o eu. Na 
realidade, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é o 
dono de tudo. Ele quer apenas o seu coração.

 Certa vez alguém disse que não estava 
ofertando a Deus porque o seu salário não estava 
dando para pagar suas despesas que eram muitas. 
Se ofertasse, o valor dado para Deus poderia lhe 
fazer falta, e ainda completou dizendo: “Deus 
conhece a minha realidade”.

 Muitos dizem que até gostariam de dar mais 
para Deus, mas possuem tão pouco! Nunca você terá 
tão pouco que não possa dar um pouco. Sempre há o 
que dar a Deus, sempre há a primeira semente para 
você começar a plantar. Ninguém é tão pobre que não 
tenha algo para começar a plantar.

 Jesus estava no pátio perto da arca do 
tesouro, onde eram depositadas as ofertas. Muitos 
levavam grandes somas em dinheiro e ali 
depositavam. Mas Jesus viu se aproximando uma 
viúva pobre que tentou chegar perto da arca e 
depositar ali a sua oferta da maneira mais discreta 
possível. Ao contrário dos que ali vinham para se 
gloriar, aquela mulher tentava se retrair ao máximo. 
Ela se encontrava ali porque sabia da sua 
responsabilidade em ajudar a manter o sistema de 
sacerdócio para a pregação do evangelho.

 Mesmo tendo tão pouco, ela queria deixar sua 
contribuição para a causa que amava. Contemplou a 
dádiva que tinha na mão, era muito pequena em 
comparação com as ofertas dos demais, no entanto, 
era tudo quanto possuía. Deitou apressadamente 
suas duas moedinhas e se afastou, ligeira. Ao fazer 
isto, porém, encontrou o olhar de Jesus, cravado nela. 
O Salvador olhando para os discípulos, os convidou a 
notar a pobreza da viúva. Então soaram aos ouvidos 
dela Suas palavras de louvor. "Em verdade vos digo 
que esta pobre viúva depositou mais do que todos". 
(Lucas 21:3).

 A viúva pobre estava colocando tudo que 
tinha como semente no Reino de Cristo, o que ela 
estava dando era pouco monetariamente, mas o 
máximo de sacrifício financeiro que poderia fazer. 
Como a viúva pobre, todos têm em mãos uma 
semente para começar a plantar, mesmo que seja 
pequena. O que importa para Deus não é o valor, mas 
a atitude. Ele promete que “aquele que dá semente 
ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e 
aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os 
frutos da vossa justiça”. (2 Coríntios 9:10).

 O que devemos fazer é começar a caminhada 
para a saúde financeira, começando por onde 
estamos. Não é pedido a você que dê aquilo que você 
não tem, mas sim do pouco que você tem confiando 
em Deus. Com certeza Ele será fiel e justo em fazer a 
sua semente germinar e produzir muitos frutos, não 
simplesmente para que você tenha muito recursos, 

mas para que você tenha o suficiente para continuar 
semeando em abundância e cada vez mais. Para que 
cheguem em abundância os recursos para a frente do 
trabalho de evangelização neste mundo.

 Você não pode responsabilizar a Deus pelas 
suas dívidas ou por falta de recursos financeiros se 
você não cumpre com a parte que lhe corresponde. É 
certo que a lei da semeadura é real e funciona no 
coração sincero, mas o dar a Deus não deve ser feito 
com interesses pessoais de ficar rico. E sim 
constrangido pelo amor de Cristo. Este é o princípio 
da lei da semeadura. Tudo é movido pela lei do amor. 
Se sua vida financeira não tem andado bem é porque 
alguma coisa está acontecendo de errado, mas se 
você for impulsionado pelo amor a Cristo a promessa 
certamente se cumprirá em sua vida. “...Aquele que 
semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia 
com fartura, com abundância também ceifará”. (2 
Coríntios 9:6).

 Não se esqueça de que, reter o dinheiro 
jamais levará à saúde financeira, mas por amor a 
Cristo devemos deixar nossos recursos fluírem para 
o Reino dos Céus, assim, teremos bençãos sem 
medida. “A quem dá liberalmente ainda se lhe 
acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é 
justo, ser-lhe-á em pura perda”. (Provérbios 11:24). 
Se um fazendeiro quer colher grãos com fartura, ele 
tem que plantar muitos grãos, pois ele vai colher na 
proporção que plantar. É o que o princípio bíblico nos 
ensina no princípio da saúde financeira, o mesmo 
princípio da colheita se aplica em sua vida financeira. 
Você só colhe na proporção que você planta no Reino 
de Deus. A benção vem na proporção de seu 
envolvimento na obra de Deus.

 Deus está à procura de pessoas que possam 
ser canais por onde as Suas bênçãos possam fruir 
até à Sua causa. Deus procura homens que, ao invés 
de reter os recursos para si, acreditam em Seu poder 
e plantam frutos para o Seu reino.

 Eu acredito de todo o meu coração que Deus 
quer dar recursos para Seus filhos. Cada dia ouço 
histórias de pessoas que têm vivenciado este 
princípio em sua vida. Deus precisa hoje de ampliar o 
número de pastores, de construções, obreiros, 
materiais evangelísticos. Onde há um pastor, alguns 
templos construídos, Deus deseja que houvesse 
muito mais. Ele está à procura de pessoas que sejam 
tementes a Ele para que através delas Suas bençãos 

possam escoar. Sabemos que a ordem é: “.... Ide por 
todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura”. 
(Marcos 16:15).

 Anelamos ver o evangelho sendo anunciado, o 
Reino de Cristo em expansão, e o cumprimento da 
palavra de Deus quando diz: “E será pregado este 
evangelho do reino por todo mundo, para testemunho 
a todas as nações. Então virá o fim”. (Mateus 24:14). 
Mas como isto será possível se nos vemos 
impossibilitados de às vezes sair de nossa cidade ou 
de nosso país para pregar o evangelho a outros? Sim, 
você pode estar impossibilitado, mas através dos 
recursos que Deus lhe confiou você pode participar 
ativamente da pregação do evangelho em todos os 
níveis e lugares.

 Para cumprir o Ide de Cristo, Ele conta com 
pessoas que além do dízimo, deem uma oferta 
generosa para a pregação do evangelho, sendo 
verdadeiramente canais de Deus. E assim auxiliam na 
manutenção de Sua causa na Terra. Deste modo Ele 
torna o homem um meio pelo qual distribui Suas 
bençãos na Terra.
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 Deus apenas multiplica aquilo que plantamos. 
O próprio Deus nos fornece a semente para 
podermos plantar. Mas, essa semente para se 
reproduzir não pode ficar estocada, guardada, assim 
o milagre da multiplicação não acontecerá. 

 Veja a diferença do sistema financeiro de 
Deus e o sistema financeiro do mundo. O sistema do 
mundo diz que para você ter saúde financeira, você 
deve segurar firmemente seu dinheiro, para ele não 
se perder, a ideia é estocar, reter, segurar. Mas a lei 
da saúde financeira de Deus é justamente o 
contrário, neste princípio o importante é deixar fluir o 
dinheiro para a causa de Deus. 

 As riquezas dadas por Deus aos cristãos são 
sementes para serem plantadas, para que aconteça 
o milagre da multiplicação. Na lei da semeadura, para 
que a plantação seja sadia, forte e produza bons 
frutos é necessário plantar boa semente.

 Quando eu era menino, meu pai colhia muitos 
grãos nas lavouras assim que terminava a colheita. 
Naquela época, ele selecionava os melhores grãos 
como semente para o próximo ano, fazia isso para 
garantir plantas saudáveis que pudessem de novo 
produzir bons frutos. 

 Deus espera que para a sua saúde financeira 
você plante uma boa semente. O que é a boa 
semente? Bem, o equipamento que Deus usa para 
verificar a boa semente é o amor. Quando o agricultor 
separa a semente para o próximo ano, ele guarda 
esse produto à sete chaves, demonstrando o valor 

que essas sementes possuem para sua vida.

 Quando você recebe seu salário a primeira 
coisa que você deve fazer é separar a melhor 
semente para o novo plantio. Podemos dizer que o 
dízimo e as ofertas representam a boa semente. 
Representam atitudes de fidelidade e generosidade 
e demonstram o amor que você tem para com Deus e 
a Sua causa. Com certeza, Ele retribui a você 
dando-lhe do mais puro amor vindo do trono da graça.
 
 Paulo falando das ofertas diz: “Cada um 
contribua segundo tiver proposto no coração, não 
com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a 
quem dá com alegria”. (2 Coríntios 9:7). Poderíamos 
parafrasear as palavras de Paulo na linguagem da lei 
da semeadura. Cada um selecione a sua melhor 
semente para o plantio, não com tristeza ou por 
necessidade; pois Deus ama quem planta com 
alegria. 

 A melhor semente é o melhor que você pode 
fazer para a causa de Deus. A melhor semente é o 
máximo em dinheiro que você pode dedicar do seu 
salário para a pregação do evangelho. Deus ama 
aquele que assim o faz, Ele tem disposição amorosa 
para aquele que tem a disposição de contribuir. Como 
é maravilhoso ser tocado pelo Seu amor.

 Na lei da semeadura, a semente tem que 
morrer para que possa acontecer o milagre da 
multiplicação. Verdadeiramente é um milagre você 
ver um grão de milho se eclodindo e nascendo um 
broto tenro e saudável que logo cresce e mais tarde 

produz várias espigas e centenas de grãos. Mas, para 
esse milagre acontecer foi necessário que o grão 
morresse. O maior exemplo disto aconteceu com o 
próprio Cristo que se considera uma semente.

 Certa ocasião Jesus foi procurado pelos 
gregos para que Ele pudesse sair da palestina onde 
estava sendo perseguido e ir para a Grécia onde 
pudesse expor Suas ideias com liberdade. Aqueles 
eram admiradores de Cristo mas Ele responde a eles 
dizendo: “Em verdade, em verdade vos digo: se o grão 
de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas 
se morrer, produz muito fruto”. (João 12:24). 

 Em Cristo vemos a melhor exemplificação da 
lei da semeadura, quando Ele deu a Sua vida na cruz 
do Calvário, plantou a melhor semente na história do 
universo. A fim de produzir os frutos da salvação na 
vida daquele que o aceitar como Salvador. Podemos 
observar que como na agricultura e na vida de Cristo 
a única maneira para a semente nascer e produzir 
frutos é morrendo. Assim deve acontecer em sua 
vida espiritual, para que você venha produzir frutos 
do Espírito você precisa morrer cada dia para o 
mundo e viver para Cristo.

 Se você quer ter saúde financeira, não há 
como fazer diferente, para colher bons frutos você 
deve pegar o seu dinheiro e plantá-lo. O dinheiro 
precisa morrer, na realidade ele representa o seu eu. 
Se você observar o dinheiro ele é muito mais que uma 
simples moeda. Você suou para conquistá-lo, 
dedicou tempo, horas de serviço árduo e muito 
mais... Sendo assim, este dinheiro é na realidade um 
pedaço de sua vida, é o seu sacrifício, e quando você 
o planta em um solo fértil, no solo do Calvário, irrigado 
pelo sangue de Cristo, você está plantando a sua 
própria vida. Você está confiando em Deus e usando 
as suas sementes financeiras para produzir frutos. 
São sementes plantadas onde você será o maior 
beneficiado, você está morrendo para o eu. Na 
realidade, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é o 
dono de tudo. Ele quer apenas o seu coração.

 Certa vez alguém disse que não estava 
ofertando a Deus porque o seu salário não estava 
dando para pagar suas despesas que eram muitas. 
Se ofertasse, o valor dado para Deus poderia lhe 
fazer falta, e ainda completou dizendo: “Deus 
conhece a minha realidade”.

 Muitos dizem que até gostariam de dar mais 
para Deus, mas possuem tão pouco! Nunca você terá 
tão pouco que não possa dar um pouco. Sempre há o 
que dar a Deus, sempre há a primeira semente para 
você começar a plantar. Ninguém é tão pobre que não 
tenha algo para começar a plantar.

 Jesus estava no pátio perto da arca do 
tesouro, onde eram depositadas as ofertas. Muitos 
levavam grandes somas em dinheiro e ali 
depositavam. Mas Jesus viu se aproximando uma 
viúva pobre que tentou chegar perto da arca e 
depositar ali a sua oferta da maneira mais discreta 
possível. Ao contrário dos que ali vinham para se 
gloriar, aquela mulher tentava se retrair ao máximo. 
Ela se encontrava ali porque sabia da sua 
responsabilidade em ajudar a manter o sistema de 
sacerdócio para a pregação do evangelho.

 Mesmo tendo tão pouco, ela queria deixar sua 
contribuição para a causa que amava. Contemplou a 
dádiva que tinha na mão, era muito pequena em 
comparação com as ofertas dos demais, no entanto, 
era tudo quanto possuía. Deitou apressadamente 
suas duas moedinhas e se afastou, ligeira. Ao fazer 
isto, porém, encontrou o olhar de Jesus, cravado nela. 
O Salvador olhando para os discípulos, os convidou a 
notar a pobreza da viúva. Então soaram aos ouvidos 
dela Suas palavras de louvor. "Em verdade vos digo 
que esta pobre viúva depositou mais do que todos". 
(Lucas 21:3).

 A viúva pobre estava colocando tudo que 
tinha como semente no Reino de Cristo, o que ela 
estava dando era pouco monetariamente, mas o 
máximo de sacrifício financeiro que poderia fazer. 
Como a viúva pobre, todos têm em mãos uma 
semente para começar a plantar, mesmo que seja 
pequena. O que importa para Deus não é o valor, mas 
a atitude. Ele promete que “aquele que dá semente 
ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e 
aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os 
frutos da vossa justiça”. (2 Coríntios 9:10).

 O que devemos fazer é começar a caminhada 
para a saúde financeira, começando por onde 
estamos. Não é pedido a você que dê aquilo que você 
não tem, mas sim do pouco que você tem confiando 
em Deus. Com certeza Ele será fiel e justo em fazer a 
sua semente germinar e produzir muitos frutos, não 
simplesmente para que você tenha muito recursos, 

mas para que você tenha o suficiente para continuar 
semeando em abundância e cada vez mais. Para que 
cheguem em abundância os recursos para a frente do 
trabalho de evangelização neste mundo.

 Você não pode responsabilizar a Deus pelas 
suas dívidas ou por falta de recursos financeiros se 
você não cumpre com a parte que lhe corresponde. É 
certo que a lei da semeadura é real e funciona no 
coração sincero, mas o dar a Deus não deve ser feito 
com interesses pessoais de ficar rico. E sim 
constrangido pelo amor de Cristo. Este é o princípio 
da lei da semeadura. Tudo é movido pela lei do amor. 
Se sua vida financeira não tem andado bem é porque 
alguma coisa está acontecendo de errado, mas se 
você for impulsionado pelo amor a Cristo a promessa 
certamente se cumprirá em sua vida. “...Aquele que 
semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia 
com fartura, com abundância também ceifará”. (2 
Coríntios 9:6).

 Não se esqueça de que, reter o dinheiro 
jamais levará à saúde financeira, mas por amor a 
Cristo devemos deixar nossos recursos fluírem para 
o Reino dos Céus, assim, teremos bençãos sem 
medida. “A quem dá liberalmente ainda se lhe 
acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é 
justo, ser-lhe-á em pura perda”. (Provérbios 11:24). 
Se um fazendeiro quer colher grãos com fartura, ele 
tem que plantar muitos grãos, pois ele vai colher na 
proporção que plantar. É o que o princípio bíblico nos 
ensina no princípio da saúde financeira, o mesmo 
princípio da colheita se aplica em sua vida financeira. 
Você só colhe na proporção que você planta no Reino 
de Deus. A benção vem na proporção de seu 
envolvimento na obra de Deus.

 Deus está à procura de pessoas que possam 
ser canais por onde as Suas bênçãos possam fruir 
até à Sua causa. Deus procura homens que, ao invés 
de reter os recursos para si, acreditam em Seu poder 
e plantam frutos para o Seu reino.

 Eu acredito de todo o meu coração que Deus 
quer dar recursos para Seus filhos. Cada dia ouço 
histórias de pessoas que têm vivenciado este 
princípio em sua vida. Deus precisa hoje de ampliar o 
número de pastores, de construções, obreiros, 
materiais evangelísticos. Onde há um pastor, alguns 
templos construídos, Deus deseja que houvesse 
muito mais. Ele está à procura de pessoas que sejam 
tementes a Ele para que através delas Suas bençãos 

possam escoar. Sabemos que a ordem é: “.... Ide por 
todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura”. 
(Marcos 16:15).

 Anelamos ver o evangelho sendo anunciado, o 
Reino de Cristo em expansão, e o cumprimento da 
palavra de Deus quando diz: “E será pregado este 
evangelho do reino por todo mundo, para testemunho 
a todas as nações. Então virá o fim”. (Mateus 24:14). 
Mas como isto será possível se nos vemos 
impossibilitados de às vezes sair de nossa cidade ou 
de nosso país para pregar o evangelho a outros? Sim, 
você pode estar impossibilitado, mas através dos 
recursos que Deus lhe confiou você pode participar 
ativamente da pregação do evangelho em todos os 
níveis e lugares.

 Para cumprir o Ide de Cristo, Ele conta com 
pessoas que além do dízimo, deem uma oferta 
generosa para a pregação do evangelho, sendo 
verdadeiramente canais de Deus. E assim auxiliam na 
manutenção de Sua causa na Terra. Deste modo Ele 
torna o homem um meio pelo qual distribui Suas 
bençãos na Terra.
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