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                                   O Ano de Semear – O Processo de Colheita 
 

A terra por si própria produz o grão: primeiro o talo, depois a espiga e, então, o grão cheio na espiga.  Logo que o grão 

fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. 

 

                   Marcos 4: 28-29 (NVI) 



 

Foco de Oração: O foco deste ano, e esse tema de semeadura não termina em 31 de dezembro. Como vimos, a 
semeadura deve ser um estilo de vida. Mas sementeira também envolve um processo. A primeira parte deste 

processo é que a semente deve morrer (João 12:24). Quando a semente morre, de certa forma, não é mais sob o 

controle ou a autoridade do semeador. O processo que Deus construiu na semente começa, e deste ponto de 
morte do semeador só podemos esperar. Agora, muito do que acontece está escondido nas profundezas da terra 

como a vida dentro dos intervalos de sementes por diante e sobe para a superfície da terra. Quando plantamos 

nossas sementes em qualquer área que pode ser, família, serviços, finanças e outras áreas, muitos dos resultados 

das nossas semeaduras está escondido de nós por um período de tempo. Podemos não ver resultados imediatos, 
mas acreditamos no processo que Deus estabeleceu. Logo que a lâmina rompe através da superfície e começa o 

processo de crescimento. Neste ponto, o semeador pode continuar regar, cultivar, mas a colheita ainda está nas 

mãos de Deus, que criou o processo. Como semeamos devemos entender o processo da colheita. Devemos ser 
paciente e vigilante. Às vezes, podemos esperar que o fruto da nossa sementeira seja imediata. Isso mostra uma 

falta de compreensão do processo que Deus fez. Como disse Jesus, quando o grão amadurece então é o momento 

para a foice, porque então é hora para a colheita. Louvado seja o Senhor que Ele é o autor do processo de 

colheita. Os tempos de colheita estão em Suas mãos e Seus propósitos. Vamos confiar em Seus caminhos. 
 

Dia 1: Adore o Senhor, hoje, que Ele é o autor do processo de colheita. 
 

Dia 2: Ore para que o Senhor venha trabalhar em seu trabalho com as sementes que você semeou este

   ano. 

 
Dia 3: Peça ao Senhor para perdoá-lo por algumas vezes que você não entendeu Seu processo na 

   semeadura de sementes. 
 

Dia 4: Ore para que o processo de crescimento das sementes que você plantou este ano, para que Deus

   dê aumento. 
 

Dia 5: Ore para que sua igreja venha cooperar com Deus no processo de crescimento e colheita, como

   você semear sementes para o Seu Reino. 
  

Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade para entender o processo da colheita da perspectiva de Deus. 
 

Dia 7: Ore por missionários para ter a fé e  paciência com o processo da colheita. 
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