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(II) 

Entremos Sem Vacilar Pela Porta da 
Santidade Até Que Adquiramos o Caráter de 

JESUS, a Mente de CRISTO: 

Uma pergunta surge de imediato: Como entrar 
na Porta da Santidade de DEUS? Alguém disse 

muito acertadamente: 
“Santidade é o hábito de estar de comum acordo 

com DEUS” 

Versículo para Memorizar: Pois o que o homem 
semear, isso também colherá. Gálatas 6:7 

Semear e Colher. Quando Deus colocou o 
homem na Terra, deu-lhe uma ordem, lembram-
se? Isso mesmo: "De toda árvore do jardim 
comereis, mas da árvore do conhecimento do 
bem e do mal, não comereis..." (Gn 2:16-17). 
Mas o versículo continua: "... pois no dia em que 
dela comeres, certamente morrerás." 

O Senhor estava dizendo ao homem que caso 
resolvesse desobedecer à ordem dada, 
receberia uma conseqüência do seu ato: a 
morte. Se comesse, morreria. 
Essa é a lei da causa e do efeito, ou seja, para 
toda ação há uma reação. É a lei da semeadura 
e da colheita. Tudo o que plantamos, certamente 
colheremos, na mesma proporção. De acordo 
com a semente será a nossa colheita. 

Se nós olharmos ao nosso redor, no nosso dia-
a-dia, veremos claramente este princípio. Por 
exemplo: 

- Se desobedecermos, receberemos correção; 
- Se estudarmos, aprenderemos e tiramos boas 
notas; 

- Se tratarmos os outros com respeito, seremos 
respeitados; 
- Se formos gentis e educados com os outros, 
eles também serão gentis e educados conosco. 
Em compensação, se tratarmos as pessoas com 
grosseria, receberemos o troco na mesma 
moeda. 

Simples: tudo o que eu quero que façam a mim, 
vou fazer para os outros, pois vou amá-los como 
a mim mesmo, e ninguém gosta de fazer mal a 
si mesmo, não é verdade. Assim, jamais farei 
algo a outra pessoa que não fizesse a mim 
mesmo. 

Você quer ser amado? Ame. 
Quer ser respeitado? Respeite. 
Quer ser abençoado? Abençoe. 
Quer ter paz? Viva em paz com todos. 
Quer tirar boas notas? Estude. 

Não esqueça. Tudo o que você quiser que os 
outros lhe façam, faça você primeiro, pois tudo 
aquilo que o homem semear, isso mesmo é o 
que ele colherá. Afinal, laranjeira não dá mamão, 
mangueira não dá abacaxi. O fruto é resultado 
da semente. Cuidado com o que você está 
semeando. 

Atividade: Leve alguns copos descartáveis, sementes 
de feijão e algodão. Convide as crianças para 
plantarem cada uma o seu feijão. Oriente para que 
deixem bem fofinho e úmido, não encharcado. 
Depois fale um pouco sobre o que esperam que 
aconteça com seu plantio. Diga que ao final levarão 
para casa e deverão trazer na próxima célula pra 
compartilhar com todos como está sendo o 
crescimento da plantinha.E a cada semana 
acompanhem o crescimento. 
        

MINISTRAÇÃO DA OFERTA: Eu sou um Semeador!

Pegue um dos vasos na mão e diga: “Puxa que vaso lindo, 
quantas flores lindas” 
Mas para estas flores nasceram, o que será que deve ser 
feito? (Espere as crianças responderem) 
Isso mesmo, precisamos da sementinha! 
Quando queremos plantar algo, nós temos que ter uma 
sementinha, porque sem a semente, não adianta aguar a 
terra, pôr para tomar Sol que não vai nascer nada 
E importante colocar uma semente na terra para 
germinar e crescer para virar uma flor, árvores linda! 
Vocês sabiam que a nossa oferta que damos é uma 
semente? 
(pegue uma moeda neste momento e levante para que 
todos vejam) 
Olhem esta moedinha, tão pequeninha não é?… Mas 
ela é importante! 
A bíblia nos diz que devemos ofertar ao Senhor com 
alegria, mesmo que seja uma moedinha, devemos dar 
nossas ofertas ao Senhor com muita alegria, sabe por 
que? 
Porque quando nós ofertamos ao Senhor, nós também 
adoramos à Deus. 
Por isso que a oferta também é uma semente. 
Quando oramos, louvamos, dançamos, falamos de Jesus, 
Deus nos abençoe não é mesmo? 
Isso porque tudo isso é adorar ao Senhor, e quando 
adoramos ao Senhor com alegria Ele nos abençoa. 

Quando ofertamos com alegria, Deus recebe e está oferta 
se transforma numa sementinha. 
Uma sementinha boa, que você plantou na casa de Deus 
que é uma boa terra para se plantar. 
E agora esta sua sementinha vai crescer junto com outras 
sementinhas e assim vai poder abençoar outras vidas que 
estão precisando. 
Um pouquinho seu, com o pouquinho do seu colega, com 
um pouquinho meu irá se transformar num montão de 
sementinhas plantadas na casa de Deus que irá abençoar 
outras vidas.

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/6/7

