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           O Ano de Semear -Finanças -Estamos Administradores para Bênção  

 
Por isso, eu lhes digo: Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os 

recebam nas moradas eternas.  

 

Lucas 16:9 (NVI) 




Foco de Oração: Uma vez que nós estabelecemos em nossos corações que todas as coisas pertencem a Deus, 

então nós temos a liberdade de aprender esta segunda grande lição: somos chamados a usar nossos recursos 

terrenos para abençoar os outros. Nós abençoamos os outros como nós sabiamente abençoamos outras pessoas 
usando os recursos que Deus nos deu, sabendo que Ele proverá todas as nossas necessidades. Eu não posso te 

dizer o quanto móveis temos dado para abençoar e ajudar os outros, e ainda que sempre pareceu achar que temos 

alguma coisa que alguém pode usar. E Deus provê para nós o que precisamos para a nossa própria casa, e, 

geralmente, para além das nossas expectativas. Abençoando os outros com os nossos recursos não envolve 
apenas dinheiro, mas os nossos bens materiais, alimentos, roupas, tudo o que Deus emprestou para nós, está 

disponível para abençoar a outros como o Senhor nos leva. Isto significa também que devemos ter corações que 

estão abertos para compartilhar, e aberto a ouvir o Senhor quando Ele quer nos dizer o que compartilhar com 
quem. A semente de finanças envolve o nosso dinheiro e todas as nossas posses, em cooperação com os 

propósitos e vontade de Deus. A promessa de Deus é que a nossa fidelidade aqui resultará em recompensa em 

nossa casa eterna. É chegada a hora do povo de Deus a deixar suas possessividade de dinheiro e de coisas, e 
aprender a semear sementes de bênçãos para a vida dos outros, como o Espírito de Deus vai levar. É uma 

promessa surpreendente que a semeadura de sementes terrenas de dinheiro e posses nos ganhar recompensa 

eterna que não pode ser roubado, ferrugem ou desgaste. A lição é clara, use seus bens para semear sementes de 

bênçãos para a vida dos outros.  
 

Dia 1: Você já fez todos os seus bens à disposição de Deus se Ele lhe pede para dá-los?  

Dia 2: Diga ao Senhor, hoje, que você está disposto a ser uma bênção para outros através de suas posses.  
Dia 3: Peça ao Senhor para levá-lo a semear sementes de bênçãos para os outros através de suas finanças e 

posses.  

Dia 4: Orar juntos como sua família que Deus ira levá-lo como ser uma bênção para os outros desta forma.  
Dia 5: Ore para que sua igreja seja um lugar onde os membros pratique uns com so outros as suas posses e 

finanças bênçãos.  

Dia 6: Ore para outras igrejas para elas ensinem e pratiquem esse ensinamento bíblico.  

Dia 7: Ore para que aqueles no campo missionário que lutam muitas vezes com as finanças estejam livres para 
praticar esta verdade. 
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