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LEI DA SEMEADURA 

Provérbios 13.21 

 
1. Leitura: Salmo 117 

2. Cântico: Isaías 53 

IBSPLAY: https://youtu.be/XbmqPhomW6g 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 13.21 – A desgraça persegue os pecadores 

O homem nasce como pecador (Salmo 51.5) e se mantém naturalmente 

afastado de Deus pelos pecados que pratica (Romanos 3.10-11, 23). Por isso, 

a inclinação natural de todos nós é andar em pecado, a menos que Deus venha 

e mude nosso coração, nos dando vida espiritual (Efésios 2.1-2). Por isso, 

seguindo o seu próprio coração, o homem irá por caminhos pecaminosos. 

Quando alguém vive em escolhas e ações que não estão de acordo com 

a vontade revelada de Deus, ele está escolhendo o mal. Quem mente ao 

próximo, cobiça os bens dos outros, se ira, se entrega à imoralidade sexual, 

escolhe más companhias, e outras coisas que mostram desobediência ao 

padrão moral de Deus, o faz pensando que vai se dar bem. Ninguém escolhe 

o pecado porque acha que ele é ruim, mas por achar que a vida pecaminosa é 

melhor, mais prazerosa que uma vida santa. Mas ao agir assim, não percebe 

que, ao plantar o pecado, colherá o mal. 

Este provérbio apresenta o mal (desgraça, infortúnio, desventura) como 

um caçador. Assim como um caçador persegue sua presa até pegá-la, o mal e 

a desgraça perseguem aqueles que andam em pecado.  

Uma caçada só termina quando a presa é capturada e morta. Da mesma 

forma é para o homem que permanece no pecado, passará a vida com o mal o 

https://youtu.be/XbmqPhomW6g
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perseguindo, trazendo dor e sofrimento e, por fim, seu destino é a morte eterna, 

porque o “salário do pecado é a morte” (Romanos 6.23a). 

Mas os justos serão recompensados com o bem 

A segunda parte do texto mostra a recompensa dos justos. Sabemos, à 

luz das Escrituras, que ninguém é justo por si mesmo, seja por nascimento ou 

por obras, mas todos estamos, por natureza, na mesma situação descrita em 

Efésios 2.1. Somente aqueles que creem no sacrifício substitutivo de Cristo 

poderão comparecer diante do tribunal de Deus como alguém justo.  

Os justos serão recompensados com o bem, ou seja, receberão 

bênçãos. Aqui também encontramos esperança de que vale à pena servir e 

obedecer a Deus, ainda que, por pouco tempo, pareça que os pecadores estão 

se dando melhor. Enquanto os pecadores perecem eternamente em seus 

pecados, os filhos justificados de Deus recebem toda “sorte de bênçãos 

espirituais” em Cristo Jesus (Efésios 1.3). 

Se você é justo, ou seja, perdoado em Jesus, você é um filho de Deus, 

por isso suas boas ações não são feitas para conquistar o favor de Deus, pois 

você já é aceito por Deus em Cristo. Você também não deve ficar 

contabilizando as bênçãos e suas boas obras, como se pudesse cobrar de 

Deus recompensas. Pelo contrário, sua obediência deve ser fruto de um 

coração transformado e grato que deseja agradar o seu salvador. 

 

5. Aplicação:  

a) Você já se reconheceu como alguém que nasceu em pecado e que 

prestará contas de todos seus atos a Deus? Em que você tem 

colocado sua esperança para comparecer diante de Deus, em obras 

de caridade ou em sua religiosidade? A única esperança para 

qualquer pessoa é a justiça substitutiva de Cristo recebida pela fé 

em Sua obra, morte e ressurreição. 

b) O olhar do crente não deve estar nas falsas promessas de prazer 

que o pecado anuncia, antes devemos ter prazer em fazer a vontade 
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de Deus, revelada em sua Lei. Peça ajuda a Deus para que você 

tenha prazer em obedecê-lo, andando em justiça. 

 

6. Intercessão: Ore por missões – ÁSIA CENTRAL 

Oram* é um cristão na Ásia Central que trabalha como segurança. Ele 

teve o salário atrasado e chegou a ser acusado de roubo para que renunciasse 

à fé. Ore para que ele se mantenha firme em Cristo mesmo diante da 

perseguição. 

 


