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O Ano de Semear - Características da Boa Semente: PURA 
  

 

Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: “O Reino dos céus é como um homem que semeou boa 

semente em seu campo”. 

Mateus 13:24 ( NVI) 

 






Foco de Oração: Jesus conta a parábola do agricultor que semeou. Mas quais são as características dessas 

sementes? Vamos olhar para o que isso significa para nós, o que nós pensamos sobre um ano de semear? 

“Precisamos semear uma boa semente”. “Boa semente?”. “Boa semente!” E a primeira característica da boa 

semente é ser pura, ou em outras palavras, é ser geneticamente verdadeira, ou limpa de quaisquer impurezas 

externas. Se você quer a melhor colheita de maçãs, você precisa de sementes de maçã que são geneticamente 

puras como maçã e não misturada com outras cacterísticas genéticas de outras frutas. Quando semeamos 

sementes bíblicas: honra, família, presentes, finanças, serviço ... nossas sementes precisam ser puras e livres de 

outras motivações, ou outros interesses. Se quisermos colher uma safra pura devemos semear sementes puras. 

Isto fala das motivações de nosso coração, e nossa compreensão da “Verdade”. Nossas sementes não devem ser 

misturadas com os desejos pessoais de atenção ou poder, e nossas sementes devem ser dirigidas pela da Palavra 

de Deus, não misturadas com influências do pensamento do homem ou idéias culturais atuais. É importante para 

nós compreendermos esta verdade desde o início para que a nossa semeadura e a nossa colheita seja pura para a 

glória do nome de Deus e Seu Reino. 

  

 

Dia 1: Comece hoje a pedir a Deus para examinar e purificar suas motivações para a semeadura. Esteja         

aberto para a voz do Seu Espírito e de sua Palavra. 

Dia 2: Diante de Deus, dedique-se a apenas a semear sementes puras e limpas de seus próprios motivos 

ou de sua cultura. 

Dia 3: Arrependa-se das maneiras que você pode ter semeado as sementes que foram misturadas com 

as suas próprias motivações. 

Dia 4: Ore para que Deus lhe mostre como semear sementes que são puras de acordo com a sua 

Palavra. 

Dia 5: Peça a Deus para trabalhar no coração de sua família, para que sua família venha semear 

sementes puras. 

Dia 6: Ore para que Deus agite outras igrejas em sua cidade para o desejo de semear sementes puras e 

não contaminados por motivos do homem. 

Dia 7: Ore pelos seus missionários que suas sementes sejam puras de acordo com a Palavra de Deus. 
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