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19 Semana 

                 O Ano de Semear – Deus supre as nossas necessidades 
 

O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 

Filipenses 4:19 (NVI) 
 





Foco de Oração: Esta é uma passagem maravilhosa que nos ensina muito sobre semear as sementes de doação 

de nossas finanças. Paulo elogia os Filipenses por sua generosidade em dar às suas necessidades, mesmo em sua 

própria necessidade. Paulo continua a dizer-lhes que ele aprendeu o segredo do contentamento. Uma valiosa 
lição para todos nós. Ele aprendeu a estar contente em qualquer circunstância. Se ele tem muito ou pouco, Paulo sabe 

ser contente. Em seguida, ele compartilha com eles o segredo deste contentamento. O simples fato de que, 

quando estamos a dar como Deus nos ensinou, dando o melhor, suprindo às necessidades dos outros, Deus 
suprirá todas as nossas necessidades. A primeira coisa a notar neste versículo é que Paulo diz que Deus suprirá 

TUDO o que precisamos. Deus não é mesquinho. Ele quer derrama Suas bênçãos e Sua abundância. Como 

vivemos em harmonia com o plano de Deus, Ele vai se certificar de que não temos falta. A segunda coisa a notar 
neste versículo é que Paulo diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória 

em Cristo Jesus. Segundo tem a idéia da medida ou padrão pelo qual algo é medido. Qual é a medida da riqueza 

de Deus na glória? Infinito! É de acordo com esta medida que Paulo diz que Deus suprirá nossas necessidades 

como nós aprendemos a semear as sementes de doação de nossas finanças. Que promessa maravilhosa de Deus! 
Como não correr para obedecer a Deus na área de dar quando Deus promete suprir todas as nossas necessidades 

de acordo com a medida de suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Empenhemo-nos de novo hoje para este tipo 

de um estilo de vida que semea. 
  

 

Dia 1: Você já aprendeu o segredo do contentamento como Paulo descreve nestes versos? Deixe que 

Deus examine o seu coração e viva nesta matéria. 

Dia 2: Peça ao Senhor para ensinar-lhe o segredo do contentamento sabendo que Ele suprirá todas as 
suas necessidades. 

Dia 3: Ore para que você terá um coração que está contente e ansioso para suprir às necessidades dos 

outros e obra do Reino de Deus. 
Dia 4: Ore por sua família, hoje, que você pode ser uma família que lhe semea na fé, com base nesses 

versos. 
Dia 5: Ore para que os membros de sua igreja vai ser cada vez mais empenhada em semear de acordo 

com a provisão de Deus. 
Dia 6: Ore pelos cristãos de outras igrejas em sua cidade para ser cometidas a essas verdades. 
Dia 7: Ore para que esta verdade pode ser uma parte da vida e do ministério dos missionários de sua 

igreja. 
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