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O Ano de Semear - Características da Boa Semente: Cheia de Vida 
  

 

“Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o 

orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo.” 
 

Zacarias 8:12 (NVI) 






Foco de Oração: Quando começamos a focar este ano em ser um ano de semeadura, começamos a olhar para as 

características da boa semente. Esta semana vamos olhar para o fato de que a boa semente é cheia de vida. A 

semente que é cheia de vida vai produzir vida. Uma semente de maçã cheia de vida, não só produz macieiras 

cheias de vida, mas do fruto da macieira dá vida a aqueles que comem as maçãs e produz mais sementes que 

estão cheias de vida. As sementes que plantamos na vida dos outros devem ser cheias de vida. O que significa 

isso? Uma semente de honra deve produzir vida e alegria naqueles que a recebem. Uma semente de finanças 

deve produzir vida e até mesmo reproduzir na vida daqueles a quem você dá. A semente dos dons do Espírito 

Santo produzirá vida naqueles que estão a receber o ministério de nossos dons. Uma semente de servir estará 

produzindo vida a quem servimos. Se você pensar sobre isso, a vida da semente é liberada somente quando a 

semente morre e libera a vida que Deus colocou dentro dela. Assim é com as nossas sementes. Devemos morrer 

para nós mesmos para que a vida de Deus, e do Reino de Deus possa ser liberada através das sementes que 

plantamos. Semear não é sobre nós. A semeadura é sobre a liberação de vida para os outros. A boa semente é 

cheia de vida e não se agarra a vida, mas libera a vida para abênçoar os outros. 
 

  

 

Dia 1: Hoje, examine o seu coração. Você está disposto a morrer para os seus desejos para poder semear 

na vida dos? 

Dia 2: Peça a Deus hoje, para ensiná-lo a ser um que lança a semente que está cheia da vida de Deus. 

Dia 3: Arrependa-se das maneiras que você pode ter semeado as sementes que eram cheias de 

suas próprias idéias do que da vida de Deus. 

Dia 4: Ore para que sua igreja semeie as sementes que estão cheias da vida de Deus e da vida do Reino 

de Deus. 

Dia 5: Ore por sua família para que, juntos, possam aprender a semear sementes que estão cheias de 

vida. 

Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade, para que eles também semeiem sementes cheias da vida de 

Deus. 

Dia 7: Ore pelos missionários de sua igreja para semearem as sementes que estão cheias de vida. 
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