
Princípio de Administração

SemearSemear
“Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas; out-

ras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é

generoso progride na vida; quem ajuda será ajudado.”  Provérbios 11:24-25

Em qualquer sociedade há
vencedores e perdedores. Na maioria
dos casos a diferença está nos valores
ou princípios que escolhemos seguir. O
provérbio diz: “É possível repartir o
que se tem e aumentar nossa riqueza!”,
isso significa que depende de nós
sermos avarentos com nosso dinheiro,
tempo, idéias ou sonhos, ou usar o que
Deus nos deu para dar ou abençoar os
outros.

Esse princípio é um dos que parece
contrário à nossa geração, onde estamos
mais preocupados com nossos próprios
direitos. Queremos receber tudo ao
invés de ser uma benção para os outros.
Esse princípio da semeadura é sem
dúvida comum no Reino de Deus e
deve se tornar comum para todos nós,
porque na maioria dos casos marca a
diferença entre ganhar e perder. Os
caminhos de Deus sempre funcionarão,
foram desenhados por Ele, para dirigir
apropriadamente nossa sociedade e a
nós mesmos. Talvez não produzam
resultados imediatos, mas sempre
ganharão a longo prazo.

O princípio da semeadura é parte da
lei absoluta que Deus desenhou na
criação. Sempre é seguido pelo
acúmulo dos frutos, que é a etapa da
colheita que naturalmente segue a
semeadura. Essa lei foi preestabelecida
por Deus e não pode ser violada sem
que soframos uma perda. Se
semearmos pouco, colheremos pouco.
Nosso Senhor diz: “com a vara que
medes (semeadura) serás medido
(colheita)”.

semear com expectativas. Quando
regamos em outros regamos a nós
mesmos.

Ao desenvolver a outros nos
desenvolvemos a nós mesmos. Quando
usamos o que temos ou damos a outros,
há mais para nós mesmos. Se não
bebemos a água que temos não nos
oferecerão mais. Por isso diz o
provérbio que ao dar nos tornamos
mais ricos, mas se somos avarentos com
o que deveríamos estar dando,
podemos perder tudo. Aprender a dar
desenvolverá uma atitude de
generosidade nos que ajudamos, os
quais nos ajudarão de volta.

Semeie generosamente, vale a pena!
Tente semear um sorriso em cada um...
Verá o que obterás em retorno.

Existem 2 coisas que Deus não pode
abençoar: a preguiça e a avareza. A
preguiça nos manterá distantes de
plantar, semear e regar; a avareza fará
que nos apoderemos de nosso dinheiro
e nossas idéias; são sementes que
devem ser plantadas ou semeadas em
outros. Isso nos trará recompensas e um
bom futuro.

Deus é um pensador estratégico. Ele
quer que façamos o mesmo. Quer que
entendamos que sendo avarentos
podemos nos converter em perdedores.
O homem generoso se tornará rico
porque é generoso com seu dinheiro,
tempo e talentos. Está concentrado em
regar e cultivar aquilo que semeou. Não
importa o quanto plantemos ou
semeemos, se não cultivarmos e
regarmos constantemente, não
colheremos em abundância. Regar
significa administrar e nutrir as
pessoas, os produtos, as idéias ou o
dinheiro que semeamos. Uma coisa é
dar dinheiro a alguém e outra é
continuar preocupado pelo dinheiro
que deu. Não devemos dar e ir embora.
Devemos dar e acompanhar nosso
dinheiro para que dê frutos. Devemos
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Sublinhe os conceitos importantes
encontrados neste princípio.

Pensamento para Reflexão:

Este princípio é parte do programa de

desenvolvimento de caráter em um ano:

Fundamentos para o Êxito.

Se você não gosta do que está colhendo

seria bom que começasse a plantar algo

diferente.
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Avalie você próprio com nota

de 1 a 10

Porque você se avaliou 

com esta nota ?

Quais os benefícios que você

obeterá com nota maior de

avaliacão?

Quais acões específicas você pode

colocar em prática para testar os

benefícios deste princípio?

Lista de verificacão diária de

leitura dos princípios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D S T Q Q S S

Completado Não completado


