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SEMEADURA 

Provérbios 21.13 

 

1. Leitura inicial: Salmo 119.1-3 

2. Cântico: Toma o meu coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0 

3. Confissão/Gratidão – Eu confesso o meu pecado, meu pecado frequente, 

meu pecado voluntário; todos os meus poderes de corpo e alma estão 

contaminados: a fonte de poluição está enraizada dentro da minha natureza. 

Existem câmaras de imagens imundas dentro de meu ser; eu tenho ido de um 

aposento odioso para outro, caminhado na terra de ninguém, de imaginações 

perigosas, altivo nos segredos de minha natureza caída. 

4. Leia Provérbios 21.13 – No texto de hoje o sábio nos ensina sobre não ter 

apego a bens ou a finanças, observando a súplica dos pobres e estendo a mão 

para que no futuro suas súplicas também sejam ouvidas.  

O amor não é um sentimento, mas uma ação, uma decisão. Amar 

apenas de palavras não passa de palavrório vazio (1 Jo 3.18). O amor é 

conhecido não pelo que diz, mas pelo que faz. Não podemos amar apenas de 

palavras. Nosso amor deve ser traduzido em gestos de bondade.  

A Bíblia diz que o que dá ao necessitado não terá falta, mas o que dele 

esconde os olhos será cumulado de maldições (cf. Pv 28.27). Jesus falou sobre 

o homem rico que se vestia de púrpura e todos os dias se regalava em 

banquetes finos. A sua porta, jazia Lázaro, um mendigo cujo corpo estava 

coberto de feridas. Esse mendigo faminto desejava fartar-se das migalhas que 

caíam da mesa do rico, mas nem isso ele recebia.  

O rico estava tão ocupado com sua ganância e seus convidados e seu 

conforto que não tinha tempo nem disposição para ouvir o clamor do pobre. 

Quando acordou para a realidade, já era tarde demais. No inferno, estando em 

https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0
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tormentos, clamou por socorro, mas não foi atendido. Fez súplicas, mas elas 

não foram respondidas.  

Portanto, o tempo de fazer o bem é agora. Amanhã pode ser tarde 

demais. O tempo de ajudar os necessitados é agora. Amanhã a oportunidade 

poderá ter passado. Aquele, porém, que abre o coração, as mãos e o bolso 

para ajudar o pobre clamará ao Senhor, e sua voz será ouvida! 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Fique atento aos necessitados e estenda a sua mão na medida do possível. 

b) Observe seu coração e veja se não há raízes de ganância.  

c) Ensine os seus filhos sobre o ministério de misericórdia e deixem que 

eles percebam a beleza da semeadura. 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

Desde 2002, quando teve um encontro com Cristo, Leopoldo Alonso 

teve a vida transformada por Deus. Mas começou a enfrentar perseguição na 

comunidade onde vivia porque não participava mais dos rituais e costumes 

locais. Além disso, ele, a esposa e os filhos passaram a compartilhar sobre o 

amor de Jesus com os amigos e vizinhos. Após alguns anos testemunhando o 

amor de Deus, o número de conversões foi aumentando e surgiu uma pequena 

igreja na comunidade, onde ele era o líder. Porém, as autoridades da região 

ficaram furiosas com o ocorrido e proibiram Leopoldo de comprar alimentos e 

remédios em comércios. Os líderes locais também interrompiam os cultos e os 

filhos do cristão foram proibidos de ir à escola. Um dia, ele foi capturado e 

agredido por uma multidão e depois jogado na prisão. Ele ficou quatro dias 

preso sem assistência médica e sem poder receber visita. No entanto, a polícia 

conseguiu negociar a libertação dele, e ele foi levado escondido em um carro 

para que a multidão não o atacasse novamente. Hoje, toda a família do pastor 

Leopoldo mora em outra cidade e continua a testemunhar o amor de Jesus. 

ORE 

Para que o testemunho do pastor Leopoldo impacte muitas vidas e que 

outros cristãos que estão presos pelo mesmo motivo sejam protegidos, 

fortalecidos e libertados em breve. 


