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O Ano de Semear - Características da Boa Semente – Morrer 

“Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará 

muito fruto.” 

João 12:24 ( NVI) 






Foco de Oração: Nosso pensamento final sobre as características da boa semente é muito simples. Jesus ensina 

o princípio de que todas as pessoas em torno da agricultura sabem, para que uma semente possa reproduzir, ela 

deve morrer. Uma semente que não morre, e quebre para liberar a vida interior, nunca vai produzir vida. O 

simples fato é que a semeadura de nossas sementes, as sementes de honra, de serviço, de finanças, dos dons e da 

família não são sobre nós. Em muitos aspectos, somos como essa semente. Devemos morrer para nossas próprias 

ambições, nossas próprias idéias de como Deus vai usar nossas sementes. Semeadura não é nem mesmo sobre as 

sementes. A semente tem que morrer para liberar vida. A semeadura é sobre a colheita. A semeadura é sobre o 

que essa semente produzirá no futuro após sua morte. Semeando a semente da honra é sobre semear bênção que 

vai produzir frutos na vida de outra pessoa. Semeando finanças é sobre semear no Reino de Deus para as 

bênçãos presentes a as futuras, e provisão para o Evangelho. Semera no serviço olha para o crescimento e 

fecundidade de outras pessoas. Semear nos nossos dons é sobre o crescimento e maturidade do Corpo de Cristo, 

mesmo para as gerações futuras. A boa semente morre para que a vida dentro daquela produza vida cem vezes 

para os outros. É um princípio do Reino de Deus. 
  

 

Dia 1: Peça ao Senhor hoje para te ajudar a aprender o princípio da morte da semente na terra para 

trazer a colheita. 

Dia 2: Louve ao Senhor, hoje, que coloca a vida em cada semente. Este é o princípio a semente deve 

morrer. 

Dia 3: Arrependa-se de algumas maneiras que você não tenha estado disposto a morrer e deixar a sua 

semente morrer, a fim de trazer uma colheita para Deus. 

Dia 4: Ore para que sua igreja entenda o princípio da morte da semente. 

Dia 5: Peça ao Senhor para ajudar a sua família, para que juntos, entendendam este princípio. 

Dia 6: Ore para que outras igrejas em sua cidade entendendam o princípio de que a semente deve morte 

para trazer vida. 

Dia 7: Ore pelos missionários para viverem e ensinarem este princípio do Reino de vida de morte. 
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