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Não é de agora que as pessoas curtem 
filmes e séries de viagem no tempo. Para os 
amantes de quadrinhos, os novos filmes da 
Marvel (editora norte-americana) estão em alta 
com este tema; mas é interessante notar que o 
filme mais an�go sobre viagem no tempo, pelo 
menos que conste no Google, foi lançado em 
1960, e daí em diante vários filmes com esta 
temá�ca.

É possível que você já tenha assis�do o filme 
"De volta para o Futuro". Em um dos filmes da 
famosa trilogia, o ator principal, interpretado 
por Michael J. Fox, volta no tempo a fim de 
"corrigir" acontecimentos do passado, porém 
em certo momento, algumas destas mudanças 
estavam fazendo com que ele mesmo não 
exis�sse mais no futuro. Diante desta cena me 
veio o seguinte ques�onamento: Quais as 
consequências futuras daquilo que fazemos no 
presente?

Dentre tantas reflexões, lembrei-me da 
instrução de Paulo aos Gálatas: "Não se deixem 
enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o 
homem semear, isso também colherá. Quem 
semeia para a sua carne, da carne colherá 
destruição; mas quem semeia para o Espírito, 

do Espírito colherá a vida eterna." Gl 6.7-8 Se 
no presente, eu não der ouvidos aos conselhos 
do Senhor em Sua palavra, não der valor aos 
Seus ensinos, o que será da minha vida 
espiritual no futuro?

Há quem rejeite a Deus e Suas instruções no 
presente, negligenciando aquilo que Ele 
prioriza, esperando que no futuro, ainda 
desfrute da Sua presença e dos Seus bene�cios 
e promessas. Ledo engano. As Escrituras 
garantem, você colherá aquilo que plantar: 
"Meus irmãos, pode uma figueira produzir 
azeitonas ou uma videira, figos? Da mesma 
forma, uma fonte de água salgada não pode 
produzir água doce." Tg 3.12

O que você tem semeado? O que tem sido 
priorizado na sua agenda? É preciso escolher 
bem as sementes a serem plantadas hoje, pois 
não haverá surpresas na colheita do futuro, pois 
o que o homem semear, isso também colherá!
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Quem planta,
colhe!


