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A LEI DA SEMEADURA

 Deus pode se revelar ao homem de três 
formas: primeiro através de Seu filho amado Jesus; 
segundo através da Bíblia; e terceiro através da 
natureza. O que você verá nesta lição é o que Deus 
revelou através de Cristo nas Escrituras, usando Sua 
grande exemplificação na observação da natureza. 

 Quando Jesus viveu aqui na Terra esteve em 
meio à natureza e tirou dela muitas lições para a vida 
espiritual. Naquele período, era muito comum na 
Palestina, a presença de campos com plantações de 
trigo, cevada e outros grãos. Jesus se detinha e 
tirava preciosas lições ao observar os lavradores 
cuidando da terra e plantando sementes que 
germinavam, cresciam e produziam frutos. Aquele 
procedimento era acompanhado por todos os que 
passavam por ali. Por ser algo tão comum, mas ao 
mesmo tempo tão extraordinário, as pessoas 
paravam para observar o processo e Jesus ensinava 
lições incríveis para a multidão utilizando como 
exemplo a lei da semeadura.

 “Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino 
dos céus é semelhante a um homem que semeou boa 
semente no seu campo; mas, enquanto os homens 
dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio 
do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e 
produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo 
os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não 
semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, 
pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo 
fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que 
vamos e arranquemos o joio? Não! Replicou ele, para 
que, ao separar o joio, não arranqueis também com 
ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e, 

no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai 
primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado; 
mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro”. (Mateus 
13:24-30).

 Nesta parábola, Jesus ensina que há duas 
classes de pessoas, aquelas que pertencem a Cristo 
e aquelas que pertencem ao mal. Todas terão sua 
recompensa final na Sua volta. Como também Ele 
apresenta a lei da semeadura: “O reino de Deus é 
assim como se um homem laçasse a semente à terra, 
depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e 
a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele 
como”. (Marcos 4:26, 27).

 A partir desta parábola apresentada por 
Cristo podemos extrair o princípio básico da 
semeadura, para você colher precisa de duas coisas: 
terra e semente, sendo que a terra, é o seu coração e 
a semente, o que você vai plantar. A semente que 
você plantar irá lhe proporcionar o tipo de fruto que 
você colherá. Se plantar trigo vai colher trigo, se 
plantar joio vai colher joio, se plantar mamão vai 
colher mamão, se plantar maçã vai colher maçã.

 Na vida do ser humano é como no ditado 
popular “você colhe o que planta”. Se você planta 
generosidade vai colher generosidade, se plantar 
amor vai colher amor. “Não vos enganeis; de Deus não 
se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso 
também ceifará”. (Gálatas 6:7). Podemos afirmar com 
certeza que a lei da semeadura, de acordo com a 
palavra de Deus pode funcionar em todas as áreas da 
vida.

 Certa vez uma senhora deu o seguinte 
testemunho: “Eu procurei o pastor de minha igreja e 
expus o problema que eu estava vivendo com o meu 
marido. Ele não é cristão e me tratava com muita 
ignorância. Então contei ao pastor como ele havia 
ferido o meu coração naquela semana. Fui pedir para 
ele comprar uma máquina para fazer pão e ele me 
tratou com a maior estupidez dizendo: ‘você não 
precisa de máquina de fazer pão coisa nenhuma, na 
realidade você está precisando mesmo é de 
emagrecer...’ Chorei a tarde toda, não pela máquina, 
mas pela falta de amor no coração de meu marido. 
Contei isso para o pastor e ele me disse: ‘você quer 
do seu marido amor e carinho? Então dê a ele muito 
amor e carinho’. A princípio relutei, mas como o pastor 
me mostrou que esse era um princípio bíblico, 
ensinado por Jesus, resolvi colocar em prática este 
ensinamento. Não foi fácil, mas, sabe o que 
aconteceu em questão de dias? Toda palavra dita a 
meu marido de amor, afeto e carinho nunca voltava 
vazia e aquele homem rude está se tornando um 
homem manso e gentil. Um dia desses, depois que eu 
disse que ele era um homem honesto e um bom pai de 
família, ele voltou e me disse: ‘sabe aquela máquina 
de fazer pão? Vou comprar para você...’ Aqui podemos 
compreender a regra áurea de Cristo: “Tudo quanto, 
pois, quereis que os homens vos façam, assim 
fazei-o voz também a eles; porque esta é a lei, e os 
profetas”. (Mateus 1:12).

 Ainda menino, eu estava com meu pai vendo 
uma terra que ele havia comprado, e ele examinava 
com muita atenção tudo que havia naquele lugar. Eu 
via nos olhos de meu pai um brilho muito grande e a 
minha cabeça jovem não conseguia entender o 
porquê da alegria. Era notório que aquela era uma 

terra ruim, muitos a haviam desprezado. Então eu 
perguntei: “pai essa terra é boa”? O que ele me 
respondeu eu nunca mais esqueci e sempre apliquei 
em minha vida: “Meu filho, toda terra é boa depende 
de você. Se ela for bem adubada, irrigada, cuidada e 
se você plantar uma boa semente tudo produz”.

 Nós somos lavradores de nossa própria vida, 
o nosso coração é uma terra que precisa sempre ser 
irrigada com a água do Espírito, através da oração e 
adubando cada dia com o estudo da Palavra de Deus. 
Se assim o fizer, é só plantar a boa semente. A Bíblia 
nos ensina que, se quisermos colher bons frutos, 
devemos plantar boas sementes. Interessante é que 
se plantarmos semente boa na terra boa, 
produziremos bons fruto. Mas, para colher ervas 
daninhas não precisamos de preparo, é só jogar a 
semente e logo haverá abundância de maus frutos. 
Infelizmente muitos não percebem que estão 
plantando muitas coisas ruins durante anos em 
várias áreas da vida. Caso queira saber o que você 
semeou, basta fazer uma análise do que você está 
colhendo. “Assim, pois, pelos seus frutos os 
conhecereis”. (Mateus 7:20).

 Você pode estar se perguntando como se faz 
para plantar uma boa semente. Você é um cristão e 
escolheu estar ao lado de Cristo, portanto, 
certamente escolherá plantar boa semente no seu 
coração. Então você deve entender que é através do 
princípio da semeadura que Deus derrama Suas 
bênçãos. O princípio é simples, a Bíblia diz: “Certos de 
que cada um, se fizer alguma cousa boa, receberá 
isso outra vez do senhor...”. (Efésios 6:8). Em outras 
palavras você colhe o que planta na proporção que 
plantou. 
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