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21º Semana 

                 O Ano de Semear – Dando para agora e para a eternidade 
 

E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, 
tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra.  Como está escrito: “Distribuiu, deu os seus bens aos 

necessitados; a sua justiça dura para sempre” 

2 Coríntios 9:8-9 NVI) 
 





Foco de Oração: Estes versículos nos ensinam verdades maravilhosas sobre semear sementes de nossas 

finanças. Como estamos alegres doadores ( v. 7). Deus suprirá tudo o que precisamos, e Ele irá fornecer o 
suficiente não só para atender todas as nossas necessidades, mas para nós ter em excesso para compartilhar com 

outras pessoas necessitadas. Mas há mais. Nossa entrega nesta vida, será lembrado em eterno Reino de Deus. 

Quando damos generosamente e alegremente com o que Deus nos dá, não é apenas para esta vida, mas nossa 
doação tem conseqüências eternas. Não é de admirar que Jesus ensinou que não precisa se preocupar com o que 

vai comer ou vestir, pois Deus vai cuidar de nós. Somos precioso para Ele (Mateus 6:25-34). Devemos viver 

nossas vidas em um padrão diferente do que o mundo que nos rodeia. Devemos viver nossa vida em alinhamento 

com a Palavra de Deus, e viver com a eternidade em vista. Quando vivemos dessa forma, vamos viver uma vida 
sob a cobertura de bênçãos de Deus. Este não ensina um evangelho " da prosperidade", mas sim o fornecimento 

de todas as nossas necessidades. Se cada crente compreendece e viversse nesta verdade, isso mudaria nossas 

sociedades como a igreja atende às necessidades do necessitado, e demonstrar através de suas vidas a fidelidade 
de Deus. Que bênçãos esperam, não só a igreja, mas a sociedade. se os crentes só ira viver em obediência a estas 

verdades da Palavra de Deus. E você? Você está experimentando a fidelidade dessas promessas em sua vida 

hoje? 
  
 

Dia 1: Medite hoje sobre como o seu semear  aqui e agora vai ser visto à luz da eternidade. 

Dia 2: Peça ao Senhor para perdoá-lo de maneiras que você não tenha tido a eternidade em mente a sua 

doação. 
Dia 3: Peça ao Senhor para ajudá-lo a pedir a sua vida à luz da eternidade. Especialmente na área de 

finanças. 

Dia 4: Ore para que sua família vai aprender e viver essas verdades em sua vida como uma família. 
Dia 5: Peça ao Senhor para tocar os corações das pessoas em sua igreja para entender estas verdades, e 

vivê-la em suas comunidades. 

Dia 6: Ore para que os crentes daria generosamente para atender às necessidades das pessoas em suas 

comunidades para a glória de Deus. 
Dia 7: Ore para que Deus venha prover  abundante para as necessidades dos missionários em sua igreja. 
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