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                                   O Ano de Semear – Com a Expectativa 

Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará 

crescer os frutos da sua justiça. 

 
                   2 Coríntios 9:10  (NVI) 



 

Foco de Oração: As promessas de Deus é certo, porque o caráter de Deus é fiel e verdadeiro. Deus promete que, 
assim como o agricultor semeia sua semente com a expectativa de que ele vai colher uma safra e ter pão para 

comer, da mesma forma que estamos a semear nossas sementes com a expectativa de que haverá uma colheita. 

Esta expectativa não é baseada em nossos sentimentos ou nossas circunstâncias, mas sim, com a promessa de 
fidelidade do nosso Deus fiel. Qualquer agricultor que irá dizer-lhe que, após o tempo de semear, há um tempo 

de espera. O fazendeiro não acordar todas as manhãs, de pé em torno de seu campo e se preocupa se as sementes 

trará uma colheita. Ele confia na natureza da semente. É a natureza das sementes para produzir a colheita. 

Preocupar-se não acrescenta em nada à eficácia da colheita (Mateus 06:27). Quando nós semeamos sementes nas 
áreas de serviço, finanças, família, honra e os presentes, que semeamos com a expectativa de que Deus trará o 

aumento como Ele promete nestes versos. Às vezes, essa colheita vem em breve, em outros momentos que não 

podem viver para ver a colheita das sementes que nós plantamos. Mas na eternidade justo juiz de todas as coisas 
irão, dar-nos a  recompensa final para a nossa sementeira fiéis. O momento é para o Senhor da colheita, não nós. 

Nossa responsabilidade é a de semear fielmente com a expectativa de que realmente haverá uma colheita para a 

glória de Deus. Que este espírito de expectativa venha encher o seu coração nos momentos em que parece que a 

colheita atrasou um longo tempo. Vamos semear nossas sementes sabendo que a colheita virá, porque o nosso 
Deus fiel prometeu. 

 

Dia 1: Louvado seja o Senhor, que é a Sua fidelidade que nos garante uma colheita, não as nossas 
  circunstâncias ou sentimentos.  

Dia 2: Se você está em um momento de espera, confia no Senhor para trazer a colheita na hora certa 

 
Dia 3: Confesse todas as maneiras que você tem sido impaciente à espera da colheita ou se queixou a 

  Deus que Ele era muito lento para trazer a colheita. 
 

Dia 4: Peça ao Senhor para dar-lhe a paciência e fé para crer Nele para a sua seara em seu tempo. 
 

Dia 5: Interceda para os membros de sua igreja a ter um espírito de expectativa, pois semear sementes

   para o Reino. 
  

Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade para ser fiel em semear as sementes e vendo a colheita. 
 

Dia 7: Ore pelos missionários que você conhece, para que tenham a expectativa da paciência  da 

colheita. Muitas vezes, é muito difícil no campo missionário. 
 

 

 
©  Your Servant in Christ Ministries,  2014 


