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                 O Ano de Semear – Finanças - Nós Damos com Alegria 

Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.  

                                                 2 Coríntios 9:7 (NVI) 
 




Foco de Oração: Quando entendemos o verdadeiro ensinamento bíblico de semear as sementes de nossas 

finanças e nossas primícias, nós também descobrimos que nossa doação é acompanhado com alegria. Este tipo 

de alegria vem de um coração que não se ressentem ter que dar, mas sim procura oportunidades para semear as 

sementes de bênção para a vida dos outros. Paulo nos diz que há uma grande liberdade neste tipo de doação. 
Liberdade que vem de ouvir de Deus a respeito de como devemos dar. A liberdade de dar relutantemente ou em 

resposta à pressão dos outros sobre como , ou o quanto devemos dar. Esta alegria vem de um coração que, em 

cooperação com o Espírito Santo tem total liberdade para semear as sementes de bênção para o trabalho do 
Reino de Deus, para a vida de quem precisa, e para a vida da igreja. Esse tipo de liberdade só pode vir quando 

entendemos o ensino bíblico a dar, e viver em obediência aos princípios de Deus. E Paulo nos diz que quando 

nossos corações estão puros e livres, e nós damos com esse tipo de liberdade e alegria, Deus ama  quando damos 
alegremente. Ele agrada o coração de Deus quando Ele nos vê dando com um coração alegre. O oposto também 

é verdadeiro. O coração de Deus se entristece quando vê nos dar de pressão ou com ressentimento em nossos 

corações. Quando um crente está dando como Deus planejou , o crente está cheio de alegria em dar, eo coração 

de Deus se agrada aos Seus filhos obedientes. Que verdade maravilhosa para nós fazer como nosso objetivo, 
para dar alegria para que os nossos corações se alegram, e o coração de Deus se alegra da nossa semeadura 

sementes de bênção nas vidas e ministérios dos outros. 
  

 

Dia 1: Deixe Deus examinar seu coração hoje. Você está dando alegremente, ou você está abrigando 
ressentimento ou dar sob pressão? 

Dia 2: Arrependei-vos perante o Senhor, por todas as maneiras seus semear de finanças e primeiros 

frutos não foi de acordo com as diretrizes de Bíblias. 
Dia 3: Ore para que o Senhor vai ajudar você a ter um coração alegre em sua doação. 

Dia 4: Ore para que você e sua família estejam alegres doadores, encontrando novas maneiras de semear 

as sementes. 
Dia 5: Ore pela sua igreja para ser preenchido com os que dão com alegria para a obra da igreja. 

Dia 6: Ore para que outros crentes em sua cidade venham aprender este princípio bíblico importante. 
Dia 7: Ore pelos missionários da sua igreja a ser apoiados por pessoas que dão o seu trabalho 

alegremente. 
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