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49 Semana 

                                   O Ano de Semear – Para a Glória de Deus 
 
 
de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o 

sempre. Amém. 
 

                   1 Pedro 4:11 (NVI) 



 

Foco de Oração: Nesta passagem que inclui versos 7- 11, Pedro exorta os crentes a um estilo de vida de serio de 
oração e vigilante, ardente, amor, hospitalidade e o uso dos dons que em tudo Deus seja glorificado por meio de 

Jesus Cristo. Todas essas áreas de semeadura que estudamos e oramos ao longo deste ano têm como objetivo 

final, e seu propósito final para trazer glória a Deus através do Senhor Jesus Cristo, como Ele funciona através 
da Sua Igreja. De acordo com Pedro nessa passagem, Deus é glorificado quando fazemos todas as coisas com 

amor fervente para um outro, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Com o amor como a fundação, 

estamos a fazer tudo o que fazemos com a capacidade e o poder que Deus supri. Quando esta atmosfera de 

semear as sementes de servir, das finanças, da família, do uso de nossos dons espirituais e da nossa honra um do 
outro, Deus é glorificado no meio do Corpo de Cristo e quando o corpo de Cristo opera é cheio do Espírito. Tudo 

isso (vs. 7) está no contexto da realização da brevidade do tempo que temos antes do retorno do Senhor. Esta 

tomada de consciência exige o crente para semear as sementes usando julgamento correto, e auto-disciplina, 
além de ser vigilante em nossas orações. Certamente a responsabilidade de semear sementes para o Reino de 

Deus é para ser levado a sério pela seguidor de Cristo. Observando os sinais dos tempos com os nossos olhos na 

glória de Jesus Cristo, o cristão é semea sementes que esperam uma colheita que vai honrar nosso Senhor e 

participar na eternidade com todos aqueles que têm seguido a Verdade. E como Pedro conclui essa passagem a 
Ele pertence a glória e poder para todo o sempre, amém. 
 

Dia 1: Louvado seja o Senhor que toda a glória e todo o domínio pertence a Jesus Cristo por toda a

   eternidade. 
 

Dia 2: Peça ao Senhor para mostrar-lhe como semear sementes de um amor genuíno e fervorosa para os

   outros. 

Dia 3: Peça ao Senhor para mostrar o que os delitos ou pecados que você precisa para cobrir com o

   Amor de Deus. 
 

Dia 4: Ore para que o Senhor vai ajudá-lo a ser vigilante em suas orações e auto-disciplinado em sua

   vida como você semear sementes do Reino. 
 

Dia 5: Ore para que os membros de sua igreja tenha vontade de semear trazendo glória a Deus através de

   Jesus. 
  

Dia 6: Louvado seja o Senhor que Ele nos permite participar de seu plano eterno para glorificar Seu 

Filho. 
 

Dia 7: Ore para os trabalhadores no campo missionário a ser encorajados a manter plantando as 

sementes para o reino, mesmo diante do desânimo e da oposição. 
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