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14 Semana 

                            O Ano de Semear - Finanças - Tudo Pertence a Deus 

 

pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. 

                                           Salmos 50:10 (NVI) 




Foco de Oração: Nosso segundo tema neste ano de semeadura é na área de finanças. Este é um assunto que 
pode ser difícil para muitas pessoas , por várias razões. Mas vamos começar este importante assunto com uma 

verdade muito fundamental. Isso é simplesmente: tudo pertence a Deus. O versículo do Salmo 50:10 fala com 

uma cultura agrícola, mas a verdade é que não importa o que a cultura, não importa o que o período de tempo em 
nossa história, Deus é o verdadeiro e primeiro proprietário de tudo. E por que isso? A primeira razão é que Ele 

criou tudo. Tudo o que existe, Deus criou e, portanto, por direito de criação, que pertence a ele. A segunda razão 

é que Ele é Deus. Ele é o governante de tudo. Toda a criação está sob sua autoridade e controle. Isso é 

importante para nós entendermos, no início do nosso pensamento de semear sementes de finanças, porque se 
conseguirmos uma verdadeira compreensão desta verdade fundamental, que vai se libertar da tendência para 

segurar o nosso "coisas" e as nossas finanças . Se pudermos entender esta verdade de que Deus é dono de tudo, 

estaremos livres da prisao  de " propriedade. " Essa liberdade vai lançar -nos a ser livres para semear sementes de 
finanças na obra do Reino de Deus. Nós estaremos livre de qualquer " ressentimentos " de ter que dar, porque 

percebemos que todos nós temos é por empréstimo de Deus. Precisa de ajuda com este assunto? Faça um 

inventário de tudo o que tem, e como você escrever cada itens, liberá-lo para Deus, dizendo: Senhor, eu 

reconheço isso pertence a Ti, e o Senhor me emprestou por um tempo. Comece agora a reconhecer que tudo o 
que você realmente tem pertence a Deus. Você vai encontrar uma grande liberdade nessa verdade.  
 

Dia 1: Faça  um inventário de tudo que você tem , e reconhece que o primeiro proprietário é realmente 

Deus. 
Dia 2: Peça ao Senhor para perdoá-lo de maneiras que você reivindicou a posse de suas coisas e 

finanças. 

Dia 3: Peça ao Senhor para dar-lhe uma nova liberdade para semear as sementes de finanças em sua obra 
no reino de Deus. 

Dia 4: Interceda por sua família para aprender a viver na realidade deste ensino bíblico. 
Dia 5: Ore pelos seus líderes da igreja para ensinar esta verdade como o Senhor leva -los em seu 

ministério. 

Dia 6: Ore pelas outras igrejas em sua cidade para ensinar esta verdade fundamental da Escritura. 
Dia 7: Ore pelos missionários de sua igreja para viver e ensinar esta verdade no reino de Deus em seu 

campo missionário. 
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