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22º Semana 

                 O Ano de Semear – Viver em contentamento 
 

Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: “Nunca o 

deixarei, nunca o abandonarei” 

 

Hebreus 13:5  (NVI) 
 





Foco de Oração: Parece apropriado para fechar nosso segmento em semear sementes de nossas finanças, 

lembrando esse comando importante; viver a sua vida de uma maneira que não está cheio de cobiça, mas 

contentar-se com as coisas que estão diante de você. O escritor de Hebreus quer que encontremos o nosso 
contentamento não na apreensão de mais coisas em nossas vidas, mas sim de se contentar com as coisas que 

temos, sabendo que a presença de Deus conosco sempre nos assegura de ter tudo o que precisamos. Nosso modo 

de vida é para ser caracterizado por contentamento. A palavra contentamento neste verso tem a idéia de estar 
satisfeito com o que está diante de nós. Uma criança é egocêntrica e sempre dizendo: "Eu quero, eu quero. " 

Maturidade ensina que não podemos ter e nem sempre precisa de tudo que queremos. Contentamento neste 

contexto é a maturidade para saber que quando vivemos de acordo com os princípios da Palavra de Deus, a Sua 

presença será suficiente para nós se temos pouco ou muito (Filipenses 4:11). Uma vida de contentamento não 
depende da quantidade de dinheiro ou o número de coisas, ou o tamanho da nossa casa, ou até mesmo se temos 

uma casa ou não. Contentamento não baseia a alegria nas coisas materiais, mas de uma vida em comunhão com 

o Deus que promete suprir todas as nossas necessidades e muito mais. Você sabe o segredo da alegria de 
contentamento? Ou você ainda está pensando que, se você só tinha mais você ficaria feliz? Que este versículo 

seja seu guia.  
 

Dia 1: Peça ao Senhor que lhe mostre se você está realmente vivendo uma vida de contentamento. Ouça 
atentamente a Sua voz. 

Dia 2: Peça ao Senhor para perdoá-lo de maneiras que você tem pensado mais faria você mais feliz. 
Dia 3: Peça ao Senhor para lhe ensinar um estilo de vida de contentamento , à luz das promessas na Sua 

Palavra. 
Dia 4: Ore como uma família que você pode aprender em conjunto para viver uma vida de 

contentamento. Este presente para seus filhos e netos. 

Dia 5: Interceda para a sua igreja , que este ensino seria recebido com corações alegres dispostos. 
Dia 6: Ore para que outras igrejas iriam ensinar as verdades bíblicas de semear sementes de finanças 

para o seu povo. 

Dia 7: Ore por um coração de contentamento para os missionários que são realmente dependentes de 
Deus para todas as suas necessidades. 

 

 

 
©  Your Servant in Christ Ministries,  2014 


