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SEMEANDO E COLHENDO JUNTOS NO CASAMENTO 

Pr. Deivid Brito 
 
 
A LOJA DE DEUS 
 

Caminhando pela rua vi uma loja que se chamava a LOJA DE DEUS. Entrei na loja e vi um anjo no 
balcão. Maravilhado lhe perguntei: 
 

– Santo Anjo do Senhor, o que vendes? 
 

Ele me respondeu: 
 

– Todos os dons de Deus. 
 

– Custa muito caro? 
 

– Não, tudo é de graça. 
 

Contemplei a loja e vi jarros e vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de sabedoria. Tomei 
coragem e pedi: 
 

– Por favor, quero muito amor de Deus, todo perdão dele, vidros de fé, bastante felicidade e 
sabedoria para mim e para toda minha família. 
 

Então, o Anjo do Senhor preparou um pequeno embrulho que cabia na minha mão. Sem entender 
perguntei-lhe: 
 

– Como é possível colocar tantas coisas nesse pequeno embrulho? 
 

O anjo respondeu-me sorrindo: 
 

– Na Loja de Deus não oferecemos frutos, apenas sementes. 
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SEMEANDO E COLHENDO JUNTOS NO CASAMENTO 
 
A Semeadura 
A seleção da semente pode ser do bornal de Deus ou do bornal de Satanás.  
 
“Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a 
maldição; escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência,” (Deuteronômio 30:19, 20) 
 
Nenhuma semente é neutra enquanto semeamos. À medida que somos iluminados pela Palavra de Deus 
podemos escolher as sementes que produzem vida (Romanos 8:5). Os velhos hábitos ou os hábitos de “velho 
homem” nos levam a escolher sementes do bornal errado. 
 
Os Tipos das Sementes que semeamos 
Expressões negativas como: “eu não posso”, “eu não consigo”, “nasci para sofrer”, “nunca serei alguém” ou 
“você não pode”, “você não consegue”, “você não é”, “você nunca será” são sementes do bornal de satanás 
plantadas no próprio coração ou no coração do cônjuge, que certamente darão seus frutos que trarão 
consequentemente consigo suas sementes gerando novas semeadoras inclusive espontâneas. 
 
Todo o tempo estamos semeando em nosso casamento e em nossos filhos, o coração é o solo e este deve 
ser irrigado pela palavra de Deus. (Jeremias 4:3-4)  
 
O Tempo para a colheita 
A colheita ocorre em época diferente da semeadura, de acordo cada semente. O tempo de semeadura deve 
ser pacientemente respeitado ao invés de artifícios para a colheita. É necessário o tempo de amadurecimento 
do fruto. (Marcos 4:26-29) 
 
A Multiplicação 
Sempre colhemos a mesma espécie que semeamos, só que em abundancia, nunca apenas a porção que 
semeamos (Oséias 8:7; Mateus 13:8). Além disso, cada colheita fornece sempre mais sementes para nova 
semeadura. 
 
“Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.” (Gálatas 6:7) 
 
A Semeadura de boas sementes 
Selecionando as sementes do bornal de Deus (Deuteronômio 30:19). A boa semeadura tem base na Palavra 
de Deus que prepara o solo para as boas sementes (Gênesis 1:3, 6, 9,11; Isaias 55:11). 
 
É trabalho nosso “fertilizar” a nossa plantação com ações apropriadas à colheita. Quando semeamos paz e 
harmonia, garantimos uma colheita da mesma espécie em maior medida (Gálatas 6:7-9). 
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ALGUMAS SEMENTES 
 

DO BORNAL DE DEUS DO BORNAL DE SATANÁS 

São agradáveis São desagradáveis 

Amor Ódio  

Amoroso  Desprezível 

Ativo Preguiçoso  

Bênçãos  Maldição  

Bondade e alegria Egoísmo e tristeza 

Calmo  Nervoso 

Carinhoso  Bruto 

Companheirismo  Individualismo  

Compreensão  Discussão  

Confiança  Desconfiança  

Descomplicado  Complicado  

Descontração Preocupação  

Disposição  Indisposição  

Esperança  Desespero  

Estudo da Bíblia  Crítica da Bíblia 

Fé  Incredulidade  

Fidelidade  Infidelidade  

Harmonia  Desarmonia 

Honestidade  Desonestidade  

Humildade  Orgulho  

Sinceridade  Falsidade  

Organização  desorganização 

Otimismo  Pessimismo  

Paz  Guerra  

Perdão  Registro de falhas 

Prestação  Inutilidade  

Prosperidade  Fracasso  

Simplicidade  Vaidade  

Verdade  Mentira 

Trabalho  Ociosidade  

Tranquilidade  Ansiedade  

Vida eterna  Morte 
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