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20º Semana 

                 O Ano de Semear – Dar Garante nossa alimentação 
 

Dêem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem 

também será usada para medir vocês”. 

Lucas 6:38 NVI) 
 





Foco de Oração: A Bíblia está cheia de versículos que nos ensinam sobre finanças e semear as sementes de 
nossas finanças. Muitos dos que nos assegura de suprimento de nossas necessidades de Deus como nós damos. 

Jesus ensina-nos uma verdade importante neste versículo ; quando damos como Ele ordena , Ele irá fornecer em 

abundância. E, a quantidade e atitude com a qual damos irá determinar como Deus supre as nossas necessidades. 
Dando de uma forma bíblica é simplesmente uma parte de viver uma vida de sabedoria. Provérbios 8:20-21 nos 

diz que quando andamos na sabedoria divina, nossos tesouros será preenchido. Mas, quando andamos na 

sabedoria divina, não estamos dando, porque queremos ter mais, damos porque estamos caminhando em 
alinhamento com os princípios da sabedoria que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo (Provérbios 8). 

Ganancia não é uma parte da sabedoria divina ou doação divina. A ganância e o desejo descontrolado por 

riquezas terrenas são um sinal de que os nossos corações não estão em alinhamento com caráter e princípios de 

Deus. Um coração humilde cheio de sabedoria divina se alegrará em dar, e ser grato pelas formas criativas em 
que Deus suprirá todas as suas necessidades. Ter nossos tesouros cheios não é simplesmente ter uma conta 

bancária gorda, mas ter uma vida transbordando com a graça, amor, misericórdia, sabedoria e contentamento que 

só Deus pode fornecer. Este tipo de vida é uma vida transbordando de alegria , em comunhão com o nosso Deus 
misericordioso. Se você ainda não está dando, desta forma, determine  a começar hoje, e descobrir que Deus será 

fiel a sua palavra. 
  

 

Dia 1: Procure em seu coração hoje para quaisquer segundas intenções em sua doação . Peça a Deus 
para ajudá-lo a ver o seu coração, como Ele o vê. 

Dia 2: Confesse todas as maneiras que você já pensou em dar como um meio de suprir a sua ganância. 
Dia 3: Peça ao Senhor para dar-lhe um coração de sabedoria na área de semear sementes de dar finanças. 
Dia 4: Como uma família , ore para que Deus  te ensine a ser uma família que gosta de dar. 
Dia 5: Ore pela sua igreja para ensinar fielmente o ensino bíblico sobre dar e semear sementes de 

finanças. 

Dia 6: Ore para que os crentes em sua cidade terá estas verdades ao coração e sua doação irá transformar 
a sociedade em que você vive. 

Dia 7: Interceda pelos missionários que você conhece, que Deus suprirá suas necessidades a ponto de 

transbordar para a Sua glória. 
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