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Certa vez, um pai estava caminhando com 
o filho por uma rua, e viram uma frutaria, e 
dentro desta frutaria uma bela manga. O filho 
então disse:

- Papai, vamos comprar esta manga!
O pai sorridente concordou com o filho, 

compraram a manga e levaram para casa, cor-
taram e comeram a manga, sobrou o caroço.

O filho disse:
- Papai, vamos plantar esse caroço de manga.
Foram para o quintal, furaram o buraco e no 

momento em que estavam colocando o caroço 
de manga dentro do buraco. O filho disse:

- Pai, será que daqui uma semana, estare-
mos colhendo manga?

A resposta foi:
- Não meu filho, se nós plantarmos e adu-

barmos esse caroço, daqui a três anos estare-
mos colhendo manga.

O filho disse:
- Não pai, vamos parar, é tempo demais, 

três anos é muito tempo para que nós espere-
mos.

O pai olhou nos olhos daquela criança e 
disse:

- Filho, se nós plantarmos ou não plantar-
mos este caroço de manga, dois, três anos vão 

passar na nossa vida do mesmo jeito. A única 
diferença é que se nós plantarmos, daqui três 
anos como eu já disse, estaremos colhendo 
manga, e se nós não plantarmos não estare-
mos colhendo nada.

A palavra do Senhor no livro de Lucas 6.38, 
descreve: “Dai, e ser-vos-á dado; boa medi-
da, recalcada, sacudida e transbordando vos 
darão; porque com a mesma medida com que 
medirdes também vos medirão de novo”.

Adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas 
é reconhecer que tudo que recebemos vem do 
Senhor. Precisamos cultivar cada dia para que 
nossas colheitas rendam a Ele o nosso melhor. 
Nós somos os únicos responsáveis pelo que 
vamos colher ao final. Muitas pessoas querem 
colher, mas não querem o sacrifício, que vem 
pelo tempo. Sabemos que certas atitudes nos 
levam a conquistas futuras, mas quando fala-
mos de sacrifício não conseguimos por muitas 
vezes, prosseguir. Lembre-se só existe vitória 
com perseverança, é necessário plantar para 
amanhã colher. Foque no futuro, lance suas 
sementes na terra, oferte com amor e alegria. 
Seja fiel nos dízimos e você verá o quanto é 
maravilhoso conquistar depois de uma árdua 
batalha. Plante, você vai colher.

A colheita
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