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Para Frutificar 
 

Salmo 126:6 
 

Introdução: Jesus disse, em João 15:16, que os seus discípulos foram escolhidos e designados 
por ele para dar frutos permanentes. Essa é a promessa para todos aqueles que são chamados 
pelo Senhor: produzir frutos que permanecem.  
 
No Salmo 126:6, o salmista diz que “aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, 
voltará com júbilo, trazendo os seus feixes”. Isso nos ensina que os frutos veem quando há 
investimento, trabalho, esforço e disposição. Portanto, o que precisamos ter sempre em 
mente é que frutos são resultados de alguma coisa. Sendo assim, a seguinte pergunta é 
inevitável: “O que é necessário para conquistar frutos?”  

 
1. É necessário preparar a terra – Provérbios 12:11 diz: “O que lavra a sua terra será farto de 

pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso”. A primeira providência para ser 
frutífero é preparar a terra. Esse é um tempo de dificuldades porque equivale a tirar da terra 
as impurezas. É tempo de retirar as pedras, de revolver o solo, de torná-lo apto a receber a 
semeadura. Isso tudo está relacionado com oração, com as lágrimas que derramamos na 
presença de Deus, a fim de podermos alcançar o nosso alvo.  

 
Nessa etapa, mais do que nunca, precisamos ser perseverantes, pois é tempo de investimento, 
e os resultados não são imediatos. Paulo diz que “não podemos nos cansar de fazer o bem, 
porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos” (Gl 6:9). Veja que ele enfatiza que só 
ceifaremos se não desfalecermos, por isso temos que ser perseverantes e acreditar totalmente 
que o trabalho que estamos realizando não é em vão. 

 
2. Semear Abundantemente – em segundo lugar, devemos semear o máximo possível. 

Eclesiastes 11:6 diz que devemos semear pela manhã e à tarde não podemos repousar a nossa 
mão. Em outras palavras, Salomão está dizendo que a semeadura deve ser abundante, que ela 
deve ser intensa, em todo tempo temos que semear. Não podemos deixar de semear de tarde 
só porque já semeamos de manhã.  

 
Devemos nos dedicar totalmente ao trabalho da semeadura, pois quanto mais semearmos 
mais chances teremos de colher. É por isso que ele diz na segunda parte do versículo: “porque 
não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas”.  Se você 
quer uma grande colheita, obviamente você precisará fazer uma grande semeadura. 

 
3. Lançar a semente apropriada –  em terceiro lugar, é necessário o discernimento para que a 

semente correta seja semeada. Podemos nos enganar e lançar uma semente não apropriada 
para determinado tipo de solo. Quando discernimos que tipo de solo temos pela frente, a 
forma como falamos com as pessoas pode variar, pois isso reflete o entendimento que temos 
de uma situação.  Muitas vezes, perdemos boa semente por falta dessa compreensão. Veja 
Isaías 28:24-29, ali encontramos uma grande lição sobre esse assunto.  

 
4. Depender de Deus para que a semente prospere – já vimos que preparar a terra, semear 

abundantemente, e ter discernimento para lançar a semente apropriada, são as primeiras 
providências que devemos tomar. Todavia, nada disso alcançará bom êxito sem que a bênção 
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de Deus seja sobre a nossa semeadura. Veja o que diz Isaías 30:23: “Então o Senhor te dará 
chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da 
terra, o qual será farto e nutritivo; naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos”.  

 
Nós semeamos, porém dependemos da chuva do Senhor sobre a nossa semente. Se Deus não 
derramar a sua chuva sobre o nosso trabalho, todo o nosso esforço será em vão. Para que a 
nossa semeadura seja próspera, temos que depender do sobrenatural de Deus. 

 
5. Manter a semeadura sob vigilância – em quinto lugar, para que possamos alcançar os frutos, é 

necessário manter a semeadura debaixo de permanente vigilância. Em Mateus 13:24, 25, Jesus 
ensina: “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”.  

 

Podemos ter uma boa semente, preparar o solo, semear abundantemente e até contar com a 
bênção de Deus. Entretanto, não podemos nos esquecer de que temos um adversário que 
tenta destruir o nosso trabalho. Portanto, temos que vigiar, a fim de que a nossa semeadura 
seja protegida até o tempo da colheita.  
 


