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Ano de Colher
Guia de Oração
9 Semana
O Ano de Colher – Colhendo Mais do que Semeamos
Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a cem por um”. Tendo dito isso, exclamou: “Aquele que tem
ouvidos para ouvir, ouça!”

Lucas 8:8 (NVI)

Foco de Oração: Nós temos estado a olhar para alguns dos princípios de semear e colher. Para concluir esta
seção, nós olhamos para o princípio de que há momentos em que nós colhemos mais do que semeamos.
Colhendo mais do que semeamos é fundamental para as leis da colheita. Deus, o criador tem construído em
sementes que uma semente vai reproduzir muito mais do que apenas uma. Uma semente de maçã produz uma
árvore que produz centenas de maçãs cheias de sementes para reproduzir mais. Um grão de trigo produz uma
haste que está cheio de mais grãos de trigo. Jesus nos lembra que é verdade que há algumas sementes que por
várias razões não produzem em abundância. Mas parece que nestes versículos que Jesus quer que nos
concentremos nossa atenção sobre as sementes que caem em boa terra e produzem uma gota cem por um. Em
nossas vidas, seja na área de família, serviço, honra, presentes, ou finanças, haverá aqueles momentos em que a
semente que semeamos criará raízes, e sob a bênção de Deus produzir mais frutos do que tínhamos semeado .
Você pode conhecer muitas pessoas, mas, em seguida, Deus encontra o coração do que uma pessoa que recebe
de bom grado, e cresce a levar muito mais para o Senhor. Você é uma parte dessa colheita. As verdadeiras
dimensões da nossa semeadura nunca será conhecido aqui na terra. Somente quando estivermos diante do Senhor
e vemos o acumulado afetar de nossa semeadura fiéis entendemos por que o Senhor nos chama para semear
fielmente, e não se cansam, porque vamos ver em que dia que colheram mais de semeamos.
Dia 1: Louvado seja Deus que Ele construiu na semente do princípio da multiplicação.
Dia 2: Medite sobre o dia em que você estiver diante do Senhor, você vai colher mais do que você tem
semeado?
Dia 3: Peça ao Senhor para ajudá-lo a manter seus olhos na sua promessa de colher mais do que você
semear.
Dia 4: Peça ao Senhor para ajudá-lo a semear com abundância para que você terá semente que cai em
terra boa.
Dia 5: Ore para que sua igreja venha continuar a ensinar essas verdades como uma forma de incentivar
as pessoas em sua igreja para manter a semear e não desistir.
Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade, seus pastores e líderes para entender essas verdades.
Dia 7: Ore para que os missionários em sua igreja venha ouvir e ser encorajado por estas palavras de
Jesus.
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