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Colhendo os Frutos da Promessa 
 
Temos ministrado diversas vezes sobre a milagrosa “semente” 
chama tempo.  
 
Se quisermos realizar ou conquistar algo que fique como legado às 
futuras gerações, temos que dedicar suficientemente do nosso 
tempo, aos sonhos que quisermos realizar. E para realizar nossos 
sonhos, devemos investir o máximo de esforço, dedicação, 
recursos, fé, dons... e tudo isto envolve tempo, envolve vida.  
 
Por isso, precisamos ter sabedoria para que não sejamos 

surpreendidos, depois de anos de dedicação e investimento, 

realizando um sonho que não veio da parte de Deus. Algo que não 

era o propósito para o qual nascemos. “Porque sou eu que 

conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos 

de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de 

dar-lhes esperança e um futuro”, Jr 29.11. 

Muitos, no afã de realizarem algo pelo que sejam reconhecidos, 
acabam decidindo-se apressadamente e entram num caminho que 
poderá tornar-se sem volta e sem resultados permanentes. 
 
É mais ou menos como aquele aluno que entra na faculdade e 
passa os anos fazendo as provas somente para tirar notas, para 
passar de ano e não para adquirir conhecimento e ser testado para 
tornar-se um profissional capacitado e eficiente. Esse tipo de aluno 
só estuda na vépera das provas e procura decorar só algumas 
informações sobre as matérias e conta com a sorte de que nas 
provas só “caia” o que ele estudou. O resultado disso sempre é 
notas baixas e no final, forma-se um profissional medíocre e 
incompetente. 
 
Mas, se você valoriza a vida que Deus tem te dado, deve procurar 
descobrir os sonhos que o Senhor tem colocado em seu coração e 
investir sua vida na realização de cada um deles. Pois, os frutos 
que colhemos em nossa vida são resultados das escolhas que 
fazemos ao longo de nossa existência. 
 
Hoje quero falar sobre dois tipos de frutos que podemos colher. 
Frutos que poderão ficar como legado ou desaparecerem com o 
tempo.  Eles podem ser aplicados em sua vida, conforme o seu 
sonho (ministério, família, profissão, relacionamento, projeto social, 
etc...): 
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Isaque x Ismael 
                      Frutos do Espírito x Frutos da Carne 
 
Existem dois tipos de frutos: O representado por Ismael e o outro 
representado por Isaque. A diferença entre os dois é que: 
 

1) O fruto Ismael nasce da necessidade e é gerado na carne.  
2) O fruto Isaque nasce da fé e é gerado no Espírito.  

No entanto, ambos surgem da promessa ou do chamamento de 
Deus. 
 
Deus prometeu a Abraão que teria um filho. Um filho gerado pelo 
próprio Abraão. Gn 15.3,4 - Disse mais Abrão: A mim não me 
tens dado filhos; eis que um nascido na minha casa será o meu 
herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este 
não será o teu herdeiro; mas aquele que sair das tuas 
entranhas, esse será o teu herdeiro. 
 
Deus nada falou a respeito do papel que Sarai, sua esposa estéril, 
desempenharia no processo. Mas, depois de onze anos de espera 
pelo filho, Sarai teve uma ideia brilhante: "Sou estéril e já passei 
da idade de gerar filhos. Você ainda está em plena forma; se 
demorar, nem mesmo você conseguirá gerar um filho. Você 
sabe, a fé sem obras é morta! Então, deite-se com minha serva 
Hagar, engravide-a e teremos filhos através dela” (paráfrase de 
Gn 16.2). A ideia agradou a Abraão, e Hagar ficou grávida dele, 
nascendo-lhes um menino, em quem puseram o nome de Ismael, 
que significa “Deus ouvirá”. 
 
O nome de Ismael já demonstra a insegurança de Abraão. A 
mesma coisa dizem aqueles que iniciam uma empreitada sem 
consultar a Deus: “Vamos fazer e quem sabe Deus nos ajudará a 
concluir”, “Vamos comprar e quem sabe Deus nos ajudará a pagar”. 
 
Ou seja, fazem o “rolo” e depois jogam tudo nas mãos de Deus. 
 
Deus olhou tudo aquilo e disse consigo mesmo: "Eles acham que 
vão realizar minha promessa na força da carne. Agora, sim! Vou 
aguardar até que o aparelho reprodutor de Abraão não mais 
funcione, e aí, sim, cumprirei minha promessa" (paráfrase).  
 
Por quê? Porque nenhuma carne se gloriará em Deus.  
 
Assim, treze anos mais tarde, e vinte e quatro anos depois de 
haver-lhe prometido um filho, Deus disse: "Agora que o aparelho 
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reprodutor de Abraão não mais funciona (Romanos 4:19) e ele 
já está próximo dos cem anos de idade, vou cumprir a 
promessa de dar-lhe um filho" (paráfrase).  
 
E nós desanimamos se nossas orações não são respondidas no dia 
seguinte! 
 
Deus rejuvenesceu o sistema reprodutivo de ambos e Sara 
concebeu e deu à luz Isaque – Quando nossos sonhos são de 
Deus, o Senhor opera milagres, para nos provar que a maior 
responsabilidade no projeto é dEle. A nós, compete fazermos a 
nossa parte. 
 
- Se foi Deus que te colocou no ministério Ele vai fazer prosperar. 
 
- Se foi Deus que te colocou nesse casamento, Ele vai restaurar. 
 
- Se foi Deus que te colocou nesse emprego, ou nesse negócio, ou 
nessa profissão, Ele vai te dá sabedoria. 
 
"... O que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu 
segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a 
Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo 
algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre"  
(Gl 4:29,30) - O nascido da carne, o que surge como fruto da 
necessidade, sempre perseguirá o que é nascido do Espírito, 
tomando o lugar e roubando o tempo que pertecem ao que é 
legítimo, a fim de que a promessa nunca se complete plenamente.   
 
Ainda hoje, existem ministérios, casamentos, carreiras 
profissionais, relacionamentos e etc... gerados em Hagar cujo 
fruto é Ismael.  
 

São empreitadas ou sonhos que surgem da carne, ainda que a 
promessa seja genuína. São pessoas que não esperaram que Deus 
cumprisse suas promessas para com elas e resolveram agir por 
conta própria. 
 
Abraão e Sara ficaram impacientes, envolveram a serva de Sara 
e deram à luz a Ismael e daí nasceu um conflito permanente: 
 
- Isaque é a forma de Deus prover o futuro / Ismael é minha forma 
de resolver as coisas agora; 
 
- Isaque é crescer no caminho e no tempo de Deus / Ismael é 
crescer usando de astúcia e aproveitando circunstâncias; 
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- Isaque é o plano de Deus para formar uma nação / Ismael é o 
plano humano para formar uma multidão; 
 
- Isaque é ter fé para ver o invisível / Ismael é fazer apenas o que 
eu posso ver, tocar e controlar. 
 
A carne jamais poderá trazer à realidade as promessas divinas! 
 
- Se o projeto nasceu da carne, a provisão virá da carne. E isso 
geralmente é feito através de manipulação e controle.  
 
- É aqui que as pessoas buscam o poder e brincam com as 
emoções doo outros, a fim de obterem algum resultado.  
 
- De uma hora para outra, você é responsável pelo sucesso ou 
derrota, dependendo de sua reação (motivação ou desanimo).  
 
- Você se vê envolvido numa trama de legalismo e exigências, que 
se tornará um fardo. 
 
Por outro lado, o que é nascido do Espírito tras à realidade as 
promessas divinas naturalmente!  
 
- Você entende que nada fez para influir na formação e reconhece 
que não pode dar o crescimento por suas próprias forças.  
 
- Deus torna-se o responsável, e sobre Ele vem a pressão de fazer 
crescer o que Ele mesmo gerou! 
 
Tome cuidado, pois, Ismael sempre poderá surgir antes de 
Isaque!  
- Quando Isaque nasceu, Ismael tinha uma posição privilegiada na 
casa, porque todos já estavam convencidos de que ele era o filho 
da promessa. Foi preciso Deus intervir e dar a ordem sobre Ismael. 
 
- Você tem de resistir à tentação de gerar na carne o que Deus 
prometeu gerar no Espírito. Lembre-se do texto bíblico: "Lança fora 
a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava 
será herdeiro com o filho da livre". 
 
Chegará o dia em que o Senhor dirá: "Fora com os frutos da 
carne! Nenhum fruto nascido do esforço humano pode herdar 
com o fruto da promessa." (paráfrase) 
 
Ainda que estejam frutificando, Deus dirá: "Lancem fora!" Por 
quê? Para que nenhuma carne se glorie na presença de Deus! 
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Isaque era apenas o fruto, pois, o propósito de Deus em Isaque era 
cumprir a promessa que fizera a Abrão: “Serás uma grande nação” 
ou seja o estabelecimento de um legado. 
 
Conclusão: Mesmo depois de ter se apressado e pecado contra 
Deus, Abraão teve uma segunda chance e a aproveitou, lançando 
fora Ismael e dedicando-se somente à Isaque. 
 
Faça o mesmo agora: Lance fora tudo o que é fruto da carne, da 
necessidade, da pressa, da desobediência e dedique sua vida 
somente ao que é de Deus para você e traga à realidade as 
promessas de Deus para sua vida! 


