PROJETOS SEMENTE E SEMENTES
Resumo:
Deus multiplica pequenos atos (sementes) de obediência para estender Seu Reino. Os Projetos
Semente são uma ferramenta simples e eficaz que possibilita as igrejas locais a expressarem o
Reino de Deus em suas comunidades através do serviço de amor.
Idéias Principais:
1. As parábolas bíblicas que envolvem sementes fornecem princípios-chave para o
ministério.
2. Projetos Semente são pequenos projetos realizados pelas igrejas locais com seus próprios
recursos com a finalidade de demonstrar o amor de Deus para as pessoas fora da igreja.
3. Entre os benefícios dos Projetos Sementes, se incluem pessoas sendo atraídas para Cristo,
uma ampla gama de necessidades da comunidade sendo atendidas através do amor de Cristo, a
liberdade da dependência de recursos externos e a experiência adquirida para maiores
empreendimentos futuros do Reino.
4. Há dez características gerais de um Projeto Semente.
5. Projetos Semente são mais eficazes para trazer transformação (eficácia a longo prazo),
quando eles estão focados em um mesmo povo, equilibrados em todas as áreas da vida e conínuo ao
longo de um período de tempo.
Resultados:
1. Agora:
a. Captar e expressar as idéias principais da lição em suas próprias palavras.
b. Explicar a idéia dos Projetos Semente e suas dez características para mais uma pessoa
dentro da próxima semana.
2. Depois:
a. Identificar pelo menos uma forma de atender uma necessidade da comunidade que possa
demonstrar o amor de Deus e sua preocupação por aqueles fora da igreja.
b. Trabalhar como líderes para ensinar um grupo sobre os Projetos Semente no próximo
mês.
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PROJETOS SEMENTE E SEMENTES
As sementes são uma das imagens que com palavras, Jesus usou nas Escrituras, e elas têm grandes
implicações para o serviço. De fato, criamos algo chamado "Projetos Semente", com base em dois

princípios importantes que aprendemos a partir de sementes.
Princípio 1: As sementes têm grandes implicações para o serviço - especialmente no que ilustram
sacrifício. O primeiro e mais importante princípio sobre sementes vem da predição de Jesus sobre
sua própria morte: "Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não
morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto."(João 12:24). As sementes ilustram
sacrifício. Eles morrem, a fim de fazerem o que elas foram criadas para fazer - produzir frutos. Elas
são pequenas mas, quando morrem, produzem grande multiplicação.
Um dos meus exemplos favoritos disto vem da Índia, onde tive o privilégio de ensinar um grupo de
pastores. Um era de uma área rural muito pobre, onde ele e sua congregação vivia como uma
minoria oprimida. Ele sabia que sua igreja precisava demonstrar o amor de Deus para as pessoas
com quem viviam. Depois da nossa conferência, ele voltou para casa e pediu que as mulheres da
igreja procurassem as necessidades dos seus vizinhos hindus. No domingo seguinte, as mulheres
relataram que vários de seus vizinhos hindus tinham apenas um sari (vestido). Como era verão,
muito quente e úmido, as mulheres precisavam lavar os saris após cada dia de trabalho duro.
Aquelas que tinham apenas um sari tinham que ficar em casa enquanto seus saris secavam ao sol. O
pastor perguntou quantas mulheres na congregação tinha três saris e estariam dispostas a dar um
para uma vizinha hindu. Uma por uma, as mulheres da congregação levantaram a mão. Na manhã
seguinte, as mulheres da igreja visitaram suas vizinhas necessitadas e lhes deram os saris. As
mulheres hindus foram profundamente tocadas. Algumas até pediram a mulheres cristãs para
orarem ao seu Deus por seus bebês durante a gestação. Este sacrifício impactou a comunidade hindu
e as pessoas da igreja, que perceberam que não estavam tão impotentes como acreditavam.
Muitas vezes me perguntei. Será que o impacto seria diferente se uma ONG cristã tivesse chegado à
aldeia e distribuísse gratuitamente roupa para todos? O presente teria sido maior. Ela teria suprido
uma maior necessidade física. Mas duvido que uma ONG teria o mesmo impacto que tiveram os
poucos saris que foram sacrificialmente dados pelas mulheres da igreja. O que veio das mulheres
cristãs representava um verdadeiro sacrifício. As sementes pequenas, quando representam um
sacrifício, têm grande influência. Quando nossas demonstrações de amor do Deus são sacrificiais,
acredito que o impacto será muito maior do que se o nosso serviço saísse do nosso excedente. "Se o
grão de trigo que cai na terra. . . "De fato, eu acredito que o impacto do serviço é geralmente
proporcional ao sacrifício, quanto menor o sacrifício, menor o impacto; quanto maior o sacrifício,
maior será o impacto para o Reino.
Princípio 2: É Deus quem traz a colheita. Nós obedientemente plantamos as sementes, mas é Deus
quem traz os frutos. Jesus nos lembrou que o impacto do nosso serviço não é algo que podemos
levar o crédito: "Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o
trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles"."(João 4:38). Deus já está trabalhando
nos corações daqueles a quem somos enviados. Sempre que há um impacto para o Reino, o crédito
pertence a Deus, não a nós. O apóstolo Paulo escreveu: Então, nem o que planta nem o que rega é
alguma coisa, mas somente Deus, é que faz as coisas crescerem. O homem que planta e o homem
que rega têm um propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu trabalho "(1 Coríntios
3:6-8). O objetivo de nosso serviço é a expansão do reino de Cristo, a vontade de Deus, feita na
terra como no céu. O objetivo é a extensão do Reino, e não o crescimento da igreja numérica.
Com base nestes princípios, nós descobrimos uma forma de demonstrar o amor de Deus em uma
comunidade - Projetos Semente. Os Projetos Semente são pequenos projetos em que as igrejas
sacrificialmente usam recursos locais para demonstrar o amor de Deus e de Cristo. Projetos
Semente são feitos por pequenos grupos na igreja, pelas famílias, comunhão nos lares, grupos de
células, estudos bíblicos e aulas da Escola Dominical. (Pequenas manifestações do amor de Deus,
quando feito por indivíduos, são chamados de Disciplinas do Amor, que é discutido em outra lição).

Eu poderia contar-lhe muitas histórias sobre como Deus tem abençoado a obediência sacrificial de
congregações locais que têm feito Projetos Semente! Em vez disso, visite o nosso Web site
www.harvestfoundation.org para ver centenas de histórias de Projetos Semente por todo o mundo.
(Selecione "Estórias")
Objetivo dos Projetos Semente:
1. Usar uma ferramenta simples, eficaz e
comprovada para ajudar a igreja local a começar a
demonstrar o amor de Deus para as pessoas de fora do
corpo de Cristo.
2. Capacitar as igrejas locais a serem
proclamadoras do evangelho em ação.
Definição: Um projeto semente é um ministério
pequeno e de curto prazo em uma igreja local. É feito
com os recursos locais para demonstrar o amor de Deus
para com aqueles fora da comunidade da fé. Ele pode
ser ilustrado pelo diagrama abaixo.
Benefícios dos Projetos Semente: Existem muitos benefícios dos Projetos Semente, mas pelo
menos três surgiram como mais significativos em nossa prática de vinte anos de Projetos Semente.
1. Evangelismo integral. Projetos Semente capacitam as igrejas que as praticam a verem o poder
que a simples e consistente demonstração do amor de Deus tem em atrair as pessoas para o Reino.
Muitas igrejas evangélicas e/ou ortodoxas têm experiência com a evangelização através da
proclamação. Um dos problemas com o evangelismo por proclamação é que muitas vezes é
separado da experiência do amor de Deus encarnado. O modelo bíblico é viver de tal modo que
aqueles que se relacionam conosco possam ver o amor de Deus e, em seguida, são receptivos à
proclamação do conteúdo do Evangelho.
2. Livres da Dependência. Muitas das igrejas com quem
tivemos o privilégio de trabalhar desde o início de 1980
são igrejas populares no mundo em desenvolvimento.
Elas são muitas vezes pobres materialmente. Suas idéias
de ministérios para as necessidades físicas e sociais se
baseiam em grandes projetos, com recursos provenientes
de fora da comunidade. Os Projetos Semente ajudam
essas igrejas a verem que Deus usa pequenas atividades,
que usam recursos locais, de maneiras poderosas e
duradouras.
3.Experiência e Confiança para Atividades Maiores. Depois de milhares de Projetos Semente,
ficamos maravilhados ao ver como essas pequenas atividades realizadas com recursos locais, têm
produzido experiência e confiança para atividades muito maiores.
Características do Projeto Semente: Ao longo dos anos, temos avaliado os componentes que
fazem dos Projetos Semente eficazes. Há dez características que aparecem relacionadas à realização
deste tipo de evangelismo integral em uma comunidade. Essas características servem como
orientações valiosas no planejamento e na realização de projetos de Sementes. (Elas não são regras

rígidas, mas devem caracterizar a maioria dos Projetos Semente.) Quando nós treinamos líderes da
igreja no planejamento do Projeto Semente, pedimos a eles para façam com que seu projeto
planejado reflita cada uma das orientações, a menos que haja uma boa razão para uma exceção. As
características podem ser declaradas do seguinte modo:
1.
Projetos Semente são motivados pelas
intenções de Deus. Os cristãos podem muitas vezes
serem apanhados na armadilha de fazer boas obras
motivadas pela compaixão humana, realizado na
força humana. Projetos tradicionais são
frequentemente realizados quando a necessidade é
vista, sentida, expressa pela população local,
descoberta em uma pesquisa, e/ou quando os
recursos externos estão disponíveis para atender a
essa necessidade. O ministério cristão deve ser
diferente. Os cristãos devem ser pessoas
compassivas, mas a nossa motivação mais forte deve ser um desejo de refletir as intenções de Deus
para as pessoas - acima da compaixão humana para uma necessidade sentida. Os Projetos Semente
devem ser escolhidos, buscando a vontade de Deus, através da oração, o estudo das Escrituras,
familiarizando-se com a comunidade.
Uma das nossas primeiras experiências foi com uma aldeia pequena rural muito pobre na área
central do México. Haviam muitas, muitas necessidades preeminentes nesta vila. Os anciãos da
aldeia tinham-se convertido como um grupo. Eles se retiraram para as montanhas para orar e jejuar
por três dias, perguntando ao Senhor qual deveria ser sua primeira ação como novos seguidores de
Jesus. Na medida que eles pesquisavam as Escrituras e oravam, eles acreditaram que Deus estava
dizendo a eles para fazer algo que era completamente contra-cultural: construir casas para as sete
viúvas na sua aldeia. E foi isso o que eles fizeram. Quando a notícia desta ação se propagou ação
por toda a região, um avivamento começou! Estratégia de desenvolvimento profissional teria sido
para obra de saneamento, água, saúde, educação ou emprego. Mas Deus sabia o que mais
demonstraria Seu amor para as pessoas. Os líderes responderam em obediência sacrificial no que
eles acreditavam que eles tinham ouvido de Deus, e o Reino de Deus foi estendido.
2.
Os Projetos Semente devem ser cobertos em oração. Através da oração, o Projeto Semente é
identificado, guiado, e fortalecido pelo Espírito Santo. O projeto deve ser feito em resposta
consciente aos mandamentos de Jesus. Ele deve ser feito no poder do Espírito de Cristo e tal poder
vem apenas quando iniciamos e realizamos o nosso serviço de obediência no trabalho de oração.
3.
Os Projetos Semente devem ser simples e curtos, pequenos e sem complicações. Os projetos
em si não devem levar mais do que um ou dois dias, apesar de que o planejamento e preparação
possa demorar mais. Pequenos projetos têm vantagens únicas: (a) Escrituras mostram que Deus
honra e multiplica pequenas obras fiéis. (b) As pessoas crescem na fé e na habilidade na medida que
eles tentam e concluem projectos pequenos. Pequenos projetos permitem que as pessoas falhem,
aprendam e sirvam novamente sem maiores consequências. (c) Em conjunto, vários pequenos
projetos podem ter um grande impacto nas comunidades. (d) Os pequenos projetos fornecem
experiência para atividades maiores.
4.
Os Projetos Semente devem ser bem planejados. Quando Jesus falou de "contar o custo," Ele
se refere ao planejamento como uma ação normal para um projeto bem sucedido. As fases de
planejamento incluem a preparação, a oração, escrita, execução e avaliação. Uma ferramenta de
planejamento é apresentada em uma aula separada, Planejamento do Projeto Semente e Relatório.

5.
Projetos Semente devem ser feitos com recursos locais. Muitos planos de desenvolvimento
são para projetos que só podem ser concluídas com recursos externos. Os recursos de fora podem
ser úteis, mas o tempo e as condições em que são fornecidos são fundamentais. Se a igreja local
ainda não aprendeu a sacrificialmente investir recursos próprios no ministério antes de usar recursos
externos, a impotência local é reforçada e logo, uma iniciativa local é quase sempre mais difícil no
futuro. Os recursos externos são mais utilizados quando as seguintes condições estão em vigor: (a)
As pessoas têm demonstrado vontade de sacrificialmente utilizar seus próprios recursos. (b) Os
recursos externos não são um substituto para os recursos locais. (c) Os recursos externos provocam
uma multiplicação, não uma adição, de recursos locais. (d) As pessoas entendem que Deus é quem
fornece os recursos.
6.
Os Projetos Semente não manipulam. Eles devem refletir o coração compassivo de Deus
para com o quebrantado. Eles não são uma forma de manipular conversões ou ganhar almas.
Projetos Semente nos dão a oportunidade de obedecer o mandamento de Jesus de amar
incondicionalmente ao nosso próximo, independentemente da resposta. Naturalmente, nós
fervorosamente desejamos ver os perdidos entrarem em um relacionamento pessoal com Jesus e,
consequentemente, ver nossas igrejas crescerem. No entanto, se a conversão e crescimento da igreja
são os principais motivos para a nossa obediência, então nossos esforços se tornam manipulação.
Jesus nunca manipulou as pessoas. Ele os curou porque cuidar das necessidades físicas honrava e
refletia coração de Seu Pai. Alguns daqueles a quem Ele curou responderam reconhecendo-o como
Senhor e outros não, mas Jesus não poupou o ministério, mesmo quando Ele sabia que não haveria
resposta espiritual. Jesus sabia que apenas um dos dez leprosos iria responder, mas Ele curou todos
os dez.
7.
Projetos Semente são direcionados para aqueles que estão fora da igreja. Ministrar às
necessidades das pessoas dentro da membresia da Igreja é bom e necessário, mas os Projetos
Semente são desenvolvidos para ajudar as igrejas a demonstrar o amor de Deus para aqueles fora da
igreja. Somos luz e sal do mundo, não só na igreja. Servimos os membros da comunidade, porque
somos obedientes ao mandamento de Jesus de amar o nosso próximo como a nós mesmos.
8.
Aqueles que se beneficiam dos Projetos Semente devem também participar deles, na medida
do possível. Quando aqueles que estão sendo ajudadas estão envolvidos no processo de
planejamento e ajuda, eles têm a dignidade de participarem na sua própria cura. Fazer as coisas para
as pessoas que são capazes de participar, mas não estão envolvidas, é paternalismo. De fato, nós
somos tolos se não utilizamos os seus conhecimentos adquiridos por experiência e suas
preocupações quanto aos problemas. As pessoas que se beneficiam e participam de um projeto do
ministério também tem um maior sentido de apropriação - são mais propensos a usar, manter e
melhorar.
9.
Todo Projeto Semente terá uma área de impacto primário, mas os Projetos Semente deverão
ser intencionalmente integrais, incluindo um plano de impacto em cada área. Quando a natureza de
um Projeto Semente é um projeto social ou físico, é comum que as mecânicas da atividade se
tornem tão intensas que uma ênfase espiritual e / ou outras áreas de ênfase são esquecidas,
normalmente por descuido, não por intenção. Em cada plano do Projeto Semente, é essencial
perguntar se e onde cada área de impacto deve ser incluída e, em seguida, intencionalmente incluir
no plano geral.
10.
Um Projeto Semente deve trazer glória a Deus, assim Deus é louvado. Assim como o bom
planejamento é importante, é também a boa avaliação - com os padrões do Reino. Ferramentas de
avaliação são apresentadas em uma lição separada, Planejamento e Relatório. O padrão de avaliação
principal é quem recebe o crédito. São aqueles que fazem o projeto ou Deus? Deveria ser Aquele
que nos chama a amar ao nosso próximo - Deus.

Três Princípios para Eficácia a Longo Prazo: Fazer um Projeto Semente isolado é uma boa
maneira de começar a demonstrar o amor de Deus para um mundo “enfermo”. No entanto, estes três
princípios, ajudarão a criar o maior impacto em uma comunidade.
1.
Os Projetos Semente devem ser equilibrados. Eles devem ser projetados para expressar a
preocupação de Deus para todas as áreas da necessidade humana. Um paradigma que usamos para o
serviço é Lucas 2:52. As quatro categorias de Lucas 2:52 são a sabedoria, físico, espiritual e social.
Como exemplo, os membros de uma igreja em Carapita, um bairro na Venezuela, intencionalmente
estruturaram os Projetos Semente para refletirem as categorias de Lucas 2:52.
- Sabedoria: os membros da igreja deram
palestras sobre prevenção às drogas em uma escola
pública. Eles foram convidados a retornar para
fornecer
outras
palestras.
- Física: Vinte e cinco membros da igreja se
juntaram com os membros da comunidade para
consertar vasos sanitários, sistema elétrico, mesas e
uma vala de esgoto de uma escola pública.
- Espiritual: A igreja organizou várias
abordagens para a evangelização na comunidade.
- Social: A igreja consertou uma quadra de
basquete e organizou jogos de basquete e
competições na comunidade. Esta atividade curou a
divisão que havia entre dois grupos de jovens.

3.
Os Projetos Semente devem ser focados. As mesmas pessoas precisam ver a preocupação de
Deus por eles em todas as áreas. Uma igreja local fazendo um ministério focado não atenderia às
necessidades físicas em uma comunidade, as necessidades espirituais de uma segunda comunidade,
as necessidades sociais de uma terceira comunidade, e as necessidades para a sabedoria bíblica em
uma quarta comunidade. A igreja estaria ministrando com equilíbrio, mas os beneficiários de seus
ministérios veriam a preocupação de Deus demonstrada em uma única área. Um ministério focado
demonstra a preocupação de Deus para cada tipo de necessidade para as mesmas pessoas.
4.
Projetos Semente devem ser contínuos, um estilo de vida de ministério. Demonstrações de
amor não devem ser algo que acontecem uma ou duas vezes por ano. O amor de Deus deve ser uma
parte do ministério contínuo e um modo de vida para os cristãos e para suas igrejas em um período
de tempo.
Nós temos visto uma correlação importante entre estes conceitos e ministério integral eficaz. No
entanto, mesmo se todas as orientações são corretamente executadas, o Projeto Semente não irá
avançar o Reino de Deus se não for conduzido e capacitado pelo Espírito Santo. Não assuma a
direção de Deus e capacitação. Busque-o de uma forma ativa e intencional! Que o Seu Reino venha
e Sua vontade seja feita na comunidade de sua igreja local.
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