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1ª Semana 

 

O Ano de Semear - Resumo 

  

 

“Porque Deus é o único que fornece semente para o agricultor e pão para comer . Da mesma forma , 

ele irá fornecer e aumentar seus recursos e , em seguida, produzir uma grande colheita de 

generosidade em você.” 
2 Coríntios 9:10 ( NVI) 







Foco de Oração: O tema da oração para este ano é “O Ano de Semear”. Nos próximos meses, vamos orar a 

respeito de nossa semeadura como um servo - para ser útil a Deus, semeando nas finanças - a expansão do Reino 

de Deus, semeando na família - para viver bem e fortalecer a Igreja, semear nos dons - para a edificação do 

Corpo de Cristo, e semear na Honra - a ser honrado por Deus. Quando orarmos este ano através destas cinco 

áreas de nossas vidas, abriremos as possibilidades de grande fecundidade para as nossas vidas, para nossas 

famílias, para nossas igrejas, e do Reino de Deus no mundo inteiro. Assim como com um fazendeiro, se 

semearmos pouco, colheremos pouco, se semearmos generosamente, colheremos uma colheita generosa, e Deus 

será glorificado através da nossa fidelidade. Neste momento, somos desafiados a abrir os nossos corações e as 

nossas mentes com as promessas de Deus para nos abençoar se formos fiéis mesmo com o pouco que podemos 

ter. Esta semana comece a preparar seu ouvido e mente para entrar em um novo nível de semeadura através de 

sua vida neste novo ano. Vamos confiar em Deus juntos e ver o que Ele vai fazer em e através de nossa 

semeadura neste ano. 
  

 

Dia 1: Tire um tempo hoje para agradecer a Deus por essas cinco áreas de semeadura, e as suas 

grandes promessas para você. 

Dia 2: Peça ao Senhor para abrir o seu coração e mente para Ele poder usá-lo na semeadura de 

grandes sementes para a Sua glória. 

Dia 3: Arrependasse das maneiras que você limitou Deus em sua vida no passado, e determine ser 

obediente, neste Ano Novo. 

Dia 4: Ore para que Deus agite dentro de você um grande desejo de semear em generosidade em 

cada uma destas cinco áreas. 

Dia 5: Peça a Deus para enchê-lo com uma expectativa para a colheita que você vai ver no 

momento em que você semear fielmente nestes próximos meses. 

Dia 6: Ore para que sua igreja esteja entusiasmada para semear sementes para o Reino de Deus. 

Dia 7: Ore para o renascimento e transformação que vai acontecer se formos fiéis a semearmos em 

cada uma dessas áreas de nossas vidas. 

Dia 8: Ore para que as sementes que plantarmos afete todo o mundo para a glória do Santo Nome 

de Deus. 
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