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                            O Ano de Semear - Finanças - Dando Primícias 

 

 
Honre o SENHOR com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações os seus celeiros 

ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho 

                                           Provérbios 3:9-10 (NVI) 
 


Foco de Oração: O primeiro lugar que nós começamos em doação de nossos recursos está a dar os primeiros 

frutos de volta para o Senhor, que é o proprietário e provedor de tudo que recebemos. Se entendermos os dois 
primeiros princípios , então é um passo natural para nós para dar prazer ao Senhor a primeira e melhor parte de 

nossos recursos. O Senhor promete que se formos fiéis a este princípio básico das finanças que Ele irá fornecer 

para tudo o que precisamos e além de nós. Os nossos celeiros se encherão de fartura e os nossos lagares 

transbordarão de vinho, símbolos da abundância da provisão de Deus quando nós somos fiéis a dar  primeiro eo 
melhor de nosso aumento . Pode ser uma tendência para nos dar ao Senhor depois de ter tido o cuidado de nós 

mesmos, ou dar-lhe o " segundo melhor ", porque nós sentimos que merece o melhor, porque nós merecemos. 

Mas a advertência de Deus é muito clara em Malaquias capítulo 1 que menos do que o melhor são ofertas 
poluídas e uma ofensa ao Senhor , resultando em falta de nossa parte . A promessa de Deus é clara , e nós temos 

a oportunidade de honrar o Senhor em primeiro lugar com a oferta de nossas vidas, em seguida, oferecendo os 

nossos primeiros frutos a ele por seu uso. Não deixe que o inimigo lançe uma mentira em sua mente que isto é 
opcional em sua vida. Este é um princípio espiritual básico da maneira que Deus tem feito o nosso mundo para 

operar. Assim como a lei da gravidade , a Lei das Primícias nos abençoará se obedecê-la , mas nos prejudicar se 

ignorá-la. Se você ainda não está dando seus primeiros frutos , determinar hoje para começar a obedecer a Deus 

nesse assunto e ver como Ele vai abençoar sua obediência. 
 

Dia 1: Você está atualmente dando os primeiros frutos e melhor para o Senhor em primeiro lugar ? Se 

não, se comprometa a começar hoje. 
Dia 2: Confesse ao Senhor as maneiras que você não tenha dado o melhor e primeiro de seus bens para 

ele. 

Dia 3: Peça ao Senhor para ensiná-lo e ajudá-lo a ser fiel na entrega de seus primeiros frutos . 
Dia 4: Orar juntos como uma família e pedir ao Senhor para ajudá-los  a ser fiel em dar os seus 

primeiros frutos.  

Dia 5: Ore para que as famílias em sua igreja a seja fiel em dar os seus primeiros frutos ao Senhor em 

todas as áreas. 

Dia 6: Interceda para as outras igrejas em sua cidade para ensinar e praticar este princípio bíblico. 
Dia 7: Hoje orar por seus missionários que eles também estariam livres para dar seus primeiros frutos ao 

Senhor. 
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