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17ª Semana 

                 O Ano de Semear – Dando Ensina o Temor de Deus 

 

Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do SENHOR, 

o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu Nome, para que aprendam a temer sempre o SENHOR, o seu 

Deus.  

Deuteronômio 14:23 (NVI) 
 





Foco de Oração: Esta passagem nos ensina uma lição valiosa em nossa compreensão da semeadura das 
sementes de dar. Quando trazemos nossos dízimos fielmente a Deus, com base no ensino já vimos, que Deus é 

dono de tudo, que tudo que temos  Ele nos emprestou para a Sua glória, e que estamos a trazer a primeira parte  e 

melhor para Ele, aprendemos a valiosa lição. O temor de Deus. A idéia do temor de Deus é muitas vezes 
incompreendido. Muitos pensam do temor de Deus como o tipo de medo que você teria se você conheceu um 

grande urso na floresta. Ou o medo de ficar em apuros com Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina a 

respeito de Deus. A Bíblia ensina que o temor de Deus é a convergência do temor, reverência, adoração, honra, 

adoração, confiança, gratidão, amor, e, sim, medo. Em um sentido de leitura, o temor de Deus é compreender 
Deus corretamente, e vivendo à luz do que Deus realmente é. Portanto, quando nós trazemos nossos primeiros 

frutos a Deus, honrá-Lo pelo que Ele é, e como nós honrá-Lo pelo que Ele é, nosso criador, nosso pastor, nosso 

Redentor, Aquele que nos ama, aquele que nos mantém responsáveis por nossas ações e nossa fé Nele, então 
começamos a aprender o temor de Deus através de nossa doação. Aprendemos a dar a Deus o lugar que Ele 

merece semeando as sementes de nossas finanças de bom grado e com alegria para a obra do Seu Reino. Quando 

entendemos os caminhos de Deus em nossas vidas, começamos a experimentar um novo nível de paz, satisfação 
e alegria . O tipo de vida que pretende para nós é ter como andar em harmonia com os Seus caminhos. Você está 

aprendendo o temor de Deus através de sua doação? Tire um tempo esta semana para aprender esta importante 

lição de vida com Deus. 
  
 

Dia 1: Medite hoje em versos sobre o temor do Senhor: Salmo 111:10; Salmo 19:9 ; Jó 28:28 ; 2 Crônicas 19:9. 
Dia 2: Confesse ao Senhor as maneiras que você não tenha procurado o temor de Deus em sua vida e sua 

doação. 
Dia 3: Peça ao Senhor para ajudá-lo a entender o ensino bíblico do temor do Senhor. 

Dia 4: Ore para que você e sua família estarão aprendendo juntos o temor do Senhor. 

Dia 5: Ore para que seus líderes da igreja estejam ensinando os princípios bíblicos de temor do Senhor, 

e, especialmente, no que se refere a semear sementes de dar dizimos. 
Dia 6: Ore para que outras igrejas em sua cidade ensinem  esses princípios também. 
Dia 7: Ore para que os missionários que você sabe que vai estar a viver nesta verdade a ensiná-los em 

seus campos missionários. 
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