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APRESENTAÇÃO
Pela graça e misericórdia de Deus conseguimos vencer o
ano de 2015. E que ano di•ícil, ...misericórdia! Agora temos pela
frente o grande desa•io de um novo ano que, pelos indícios, já se
mostra repleto de incógnitas, razão pela qual precisamos estar bem
preparados, cheios de fé e, sobretudo, munidos da certeza absoluta
de que Deus continuará atento às nossas necessidades e, também,
receptivo ao desejo de nosso coração quanto a uma comunhão mais
íntima com Ele.
Através deste opúsculo escrito e preparado carinhosamente pelo Pr. José Clarimundo César para o Projeto Vida Vitoriosa
2016, vamos estudar esmiuçadamente a questão relacional entre
Deus e nós. Vamos nos deleitar prazerosamente com estudos edi•icantes e maravilhosos mostrando provas bíblicas que comprovam
de forma terna e complacente o seu grande amor por nós e sua in•inita misericórdia com relação às nossas vidas.
Tudo aquilo que, convictamente, começamos bem e continuamos bem tende a terminar melhor ainda. É exatamente assim,
com este ânimo e entusiasmo, que estamos começando e vamos
terminar o ano de 2016, tendo como prenúncio de bênçãos este
Projeto Vida Vitoriosa, cujo tema é: Eu tenho certeza.
Esta expressão é, por si só, uma declaração que denota a
bênção antecipada daquele que crê no que a Bíblia diz: “Ora, a fé é o
•irme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que
se não veem” (Hb 11.1). Vida cristã é própria dos vencedores, dos
corajosos, daqueles que têm ousadia para agregar em seu contexto
de vida a frase ‘Eu tenho certeza’ e vivê-la integralmente acerca de
tantas coisas boas que advêm de um relacionamento íntimo com
Deus.
Não temos dúvida de que este tema veio como inspiração
do Espírito Santo de Deus direto ao coração do Pr. José Clarimundo
César para gerar em nós o desejo incontido de buscarmos mais ao
Senhor, na crença convicta de que Ele faz por nós muito mais abun3

dantemente além daquilo que pedimos ou pensamos (Ef 3.20).
Queridos participantes do Projeto Vida Vitoriosa 2016, a
condição de crentes ousados e cheios de fé nos credencia para dizermos em alto e bom som: ‘Eu tenho certeza’ de que o Senhor me
conhece, me escolheu, me ama, me dá vida, me cura, me perdoa, me
abençoa, fala comigo, me ouve, me vê, me enche de bens e me deu
poder. Podemos, sim, declarar isto com base na resposta infalível de
Deus em face das nossas necessidades.
Tenhamos em mente uma coisa: Povo feliz e realizado é
aquele que goza de uma comunhão muita íntima com Deus e por
isso usufrui dos bene ícios advindos desta estreita relação pessoal.
Nós, crentes em Jesus Cristo, somos este povo, o povo mais feliz da
terra.
Vivamos, então, intensamente não só os doze dias do Projeto Vida Vitoriosa 2016, mas o ano todo que está representado por
estes dias. Vamos declarar sempre eu tenho certeza e con irmar
isso no dia a dia, pela fé.
Lembremo-nos de que o Senhor não gosta de covardes e
medrosos, conforme podemos ler em Hebreus 10.38: “E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar
atrás, eu não •icarei contente com ela”. Alguém disse, certa vez: “A
pior derrota é a de quem desanima”.
Portanto amados, vamos à luta em busca da vitória neste
ano de 2016. Com certeza este tema surtirá um efeito pedagógico
extraordinário ao ponto de gerar em nós maior desejo de estreitarmos nosso relacionamento com o Senhor.
Parabéns ao Pr. José Clarimundo César pela edição de mais
esta excelente obra.
Pr. Elias Garcia Fernandes
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Subtema de Janeiro

Eu Tenho Certeza Que
O SENHOR ME CONHECE

“O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece
os que conﬁam nele.” (Na 1.7).
❶ Ele é Onisciente. Ele tem conhecimento inﬁnito sobre todas as coisas. É por isso que “ele revela o profundo e o escondido
e conhece o que está em trevas; e com ele mora a luz.” (Dn
2.22). É por isso que “não há criatura alguma encoberta diante dele; antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos
daquele com quem temos de tratar.” (Hb 4.13). Mas o Senhor,
ao tratar conosco, não esquece a encorajadora escritura sagrada
que a nosso respeito diz: “Cheguemos, pois, com conﬁança ao
trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar
graça, a ﬁm de sermos ajudados em tempo oportuno.” (Hb 4.16).
Hoje, primeiro dia do ano 2016, é o tempo oportuno - é o momento certo - para sermos ajudados pelo nosso Sumo Sacerdote,
Jesus, o Filho de Deus. Hoje é o dia de chegarmos com conﬁança
- com inteira certeza da fé - ao trono da graça, onde alcançamos
misericórdia e achamos graça. Porventura, existe um jeito melhor
de começarmos um novo ano?
❷ Ele é o Eterno. Para ele não há passado nem futuro, tudo é
presente. Deste modo, o Senhor sempre nos conhece. É como
ele disse a Jeremias: “Antes que eu te formasse no ventre, eu te
conheci; e, antes que saísses da madre, te santiﬁquei e às nações
7

te dei por profeta.” (Jr 1.5). O Senhor, o Deus da paz, conhece
todo o nosso ser - espírito, alma e corpo - e inteiramente nos
santiﬁca para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo (1 Ts 5.23) e
para termos comunhão com Ele, que é Santo, Santo, Santo (Ap
4.8). Assim sendo, podemos usufrui-lo hoje e sempre. Isso não
é um privilégio para nós, os seus santos?
❸ Ele é o Criador. Ele conhece as suas criaturas como ninguém. Ele “conhece a nossa estrutura; lembra-se de que somos
pó.” (Sl 103.14). Somos frágeis, somos vasos de barro, mas há
um tesouro dentro de nós (2 Co 4.7); e somos templos do Espírito
Santo (1 Co 3.6; 6.19). Somos mortais, mas Cristo veio para que
tenhamos vida abundante (Jo 10.10b); além disso, Ele nos fez a
promessa da vida eterna (1 Jo 2.25). Somos criaturas, mas Ele
“nos deu o poder de sermos feitos ﬁlhos de Deus, pois cremos
no seu nome.” (Jo 1.12); e, como ﬁlhos, “somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.” (Rm 8.17a).
Lembre-se: “Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes,
por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?” (Rm 8.32). Em nome do Senhor
Jesus, vai ser assim em 2016. Creiam e vocês serão prosperados
(2 Cr 20.20d).
❹ Ele é Excelso. Ele é elevado e divino. “Ainda que o Senhor é
excelso, atenta para o humilde; mas ao soberbo, conhece-o de
longe.” (Sl 138.6). Eis aqui a primeira lição do Senhor Jesus para
os seus discípulos: “Bem-aventurados os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus.” (Mt 5.3). Se você deseja ser
feliz e pertencer ao reino dos céus, não seja arrogante, não seja
orgulhoso. Lembre-se: é para os humildes que o Senhor atenta.
Os humildes ouvem com toda atenção e praticam tudo sem reclamação; eles reconhecem e honram as autoridades constituídas
por Deus, como os pais e os pastores (Ef 6.1-3; 1 Ts 5.12,13a).
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Os humildes jamais promovem discórdias; eles vivem o amor (1
Co 16.14) e a paz (1 Ts 5.13b).
❺ Ele é Santo. “Todavia, o fundamento de Deus ﬁca ﬁrme, tendo este selo: O Senhor conhece os que são seus, e qualquer
que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade.” (2 Tm
2.19). Você, que fala o nome de Cristo, está disposto a viver longe da iniquidade em 2016? Caso contrário, nem fale este nome:
Cristo. Você precisa aprender a santiﬁcar o nome de Cristo.
Nos tempos do Antigo Testamento, disse o Senhor: “Ser-me-eis
santos, porque eu, o Senhor, sou santo e separei-vos dos povos,
para serdes meus.” (Lv 20.26). Nos dias do Novo Testamento, lemos acerca de Cristo Jesus: “Com efeito, nos convinha um sumo
sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado
dos pecadores e feito mais alto [sublime] do que os céus.” (Hb
7.26). Cristo viveu sempre assim, mesmo quando estava na casa
do perdido Zaqueu e disse: “O Filho do Homem veio buscar e
salvar o perdido.” (Lc 19.10). Acerca da nova vida dos salvos em
Cristo Jesus, escreveu o apóstolo Pedro: “Vós, porém, sois raça
eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a ﬁm de proclamardes as virtudes daquele que vos
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; vós, sim, que,
antes, não éreis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não
tínheis alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia.” (1 Pe 2.9,10). Você compreende o signiﬁcado dessa
nova vida em Cristo? Você vive essa nova vida em Cristo?
Faça dela o seu principal projeto para 2016. Aí você vai descobrir
que é verdade essa palavra de Jesus: “Buscai, pois, em primeiro
lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas.” (Mt 6.33).
❻ Ele é o doador do Espírito Santo. “E Deus, que conhece
os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo,
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assim como também a nós.” (At 15.8). Deus não dá o Espírito
Santo a qualquer um. O Senhor Jesus foi muito claro acerca
disto: “O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece; vós [discípulos] o conheceis,
porque ele habita convosco e estará em vós.” (Jo 14.17). O Espírito Santo “derrama o amor de Deus em nosso coração” (Rm
5.5) e “testiﬁca com o nosso espírito que somos ﬁlhos de Deus”
(Rm 8.16).
❼ Ele é o criador do espírito do homem. “Pois tu formaste o
meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe.” (Sl 139.13).
Disse Eliú, um dos sábios amigos de Jó: “Na verdade há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio.” (Jó
32.8). Profetizou Zacarias: “Sentença pronunciada pelo Senhor
contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a
terra e formou o espírito do homem dentro dele.” (Zc 12.1).
Assim orou o rei Davi: “Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um espírito inabalável.” (Sl 51.10).
Escreveu o evangelista João: “Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado! E, inclinando a cabeça, rendeu o
espírito.” (Jo 19.30). Essas referências bíblicas revelam muitas
coisas acerca do nosso espírito, sobretudo que ele é formado
pelo Senhor, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. É o nosso espírito
que recebe a fé quando ouve a palavra de Cristo: “A fé vem pela
pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo.” (Rm 10.17). Ela,
a fé, permanece nele, assim como a esperança e o amor (1 Co
13.13). Querido (a), o meu sincero desejo é que o Espírito Santo
testiﬁque com o seu espírito todos os dias do ano 2016, pois você
é ﬁlho (a) de Deus (Rm 8.16). Viva em total e profunda comunhão
com o seu Papai Eterno neste ano.
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Subtema de Fevereiro

Eu Tenho Certeza Que
O SENHOR ME ESCOLHEU
“Assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante ele...” (Ef 1.4).
❶ Antes da fundação do mundo. Aos efésios, o apóstolo Paulo
revelou a escolha eterna da igreja de Cristo, assim como alguns
dos propósitos dessa escolha. Quando Cristo veio evangelizar os
homens ele disse: “Não fostes vós que me escolhestes a mim;
pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para
que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a ﬁm de que
tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda.”
(Jo 15.16). Lembre-se: àquele que dá fruto permanente, o Pai
concede tudo. Você pode receber do Pai Eterno tudo o que Lhe
pedir em nome de Cristo (Jo 15.7). Como? Permanecendo em
Cristo, orando no seu nome e cumprindo permanentemente a
missão que Ele lhe deu. Assim sendo, você pode antever e declarar, hoje, como será o seu ano 2016.
❷ Por seu amor e juramento. “Não vos teve o Senhor
afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos
do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e, para guardar o
juramento que ﬁzera a vossos pais, ...” (Dt 7.7). É muito
importante sabermos, também, que o Senhor faz chegar
a Si e a Cristo os seus escolhidos (Nm 16.5; Jo 6.44,65). Às
vezes você não percebe, mas o Senhor, com o seu amor,
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está sempre lhe atraindo. Ele age assim porque quer você
per•nho dele. Saiba que isso é proteção para você.
❸ Para a sua herança. “Bem-aventurada é a nação cujo Deus
é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança.” (Sl
33.12). Você foi escolhido pelo Senhor, e para ser a sua herança. Você é precioso (a) demais! Você é uma pessoa bem-aventurada. Que privilégio! Jamais o esqueça. Assim como o Senhor
“escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar” (Sl
135.4), escolheu você. Você é um tesouro peculiar do Eterno, do
Criador Todo-Poderoso. Quando o Senhor escolheu Gideão para
ser juiz em Israel e livrar o seu povo da mão dos midianitas, ele
disse: “Ai, Senhor meu! Com que livrarei Israel? Eis que a minha
família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de
meu pai.” (Jz 6.15). Mas o Senhor lhe respondeu: “Já que eu
estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem.” (v.16). Querido (a), o Senhor dos Exércitos escolheu você
e está consigo (Sl 46.11). Marche! A vitória é sua! Não tenha
medo. Você é a herança do Senhor, e ele te guardará.
❹ Para fazer uma grande obra. A grande obra é aquela que te
vier à mão para fazer, portanto faze-a conforme as tuas forças
(Ec 9.10). A grande obra é a pregação do evangelho de Cristo,
portanto vá e pregue-o a toda criatura (Mc 16.15). O Senhor te
escolheu para isso; essa é a tua obrigação, e ai de ti se não pregar o evangelho (1 Co 9.16). Muitos crentes ﬁcam pressionando
os pastores para que lhes arrume uma grande obra para fazer.
Eles chegam a dizer que não são “crentes de banco”, mas só
querem trabalhar dentro da congregação, durante os cultos. O
campo é o mundo (Mt 13.38a). Ora, se quisessem mesmo fazer
uma grande obra, eles estariam fazendo-a. Por exemplo, estariam trazendo convidados para a Casa de Oração todos os dias.
André fez uma grande obra, pois, assim que conheceu Jesus, le12

vou a ele o seu irmão Simão (Jo 1.40-42a). Filipe fez uma grande
obra, levando Natanael a Jesus (Jo 1.45,46). Quem está fazendo
isso hoje?
❺ Para me salvar. “E, se o Senhor não abreviasse aqueles dias,
nenhuma carne se salvaria; mas, por causa dos escolhidos que
escolheu, abreviou aqueles dias.” (Mc 13.20). Os escolhidos do
Senhor são tão preciosos para ele, que os tempos de angústia
serão abreviados para que sejam salvos. Essa revelação foi feita
por Jesus Cristo. Os dias mais difíceis que virão sobre essa terra não serão tantos, por causa dos escolhidos que estiverem
vivendo aqui naquele tempo. O Eterno - o Senhor - é amoroso,
perdoador e longânimo, mas é também justo e castigador; nele
não há impunidade. Advertiu Paulo: “Não vos enganeis: de Deus
não se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso também
ceifará.” (Gl 6.7). A ira de Deus sempre se manifesta sobre os
ﬁlhos da desobediência (Ef 5.6; Cl 3.6). Mas sabemos que, por
enquanto, “a sua ira dura só um momento; no seu favor está a
vida; o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.” (Sl 30.5). Quanto a nós, os escolhidos do Senhor, ensinou
Paulo: “Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição
da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo.” (1 Ts 5.9). Consolidando a doutrina do arrebatamento dos escolhidos antes da
Grande Tribulação (Mt 24.21), ainda escreveu o apóstolo Paulo:
“Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em
Cristo Jesus.” (Rm 8.1). Um dos maiores privilégios dos escolhidos é este: salvação no tempo da grande tribulação. Tudo isso
está conforme o ensino do profeta Isaías: “Perece o justo, e não
há quem se impressione com isso; e os homens piedosos são
arrebatados sem que alguém considere nesse fato; pois o justo
é levado antes que venha o mal.” (Is 57.1).
❻ Para ser um obreiro. “E, quando já era dia, chamou a si os
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seus discípulos, e escolheu doze deles, a quem também deu o
nome de apóstolos.” (Lc 6.13). Ser um obreiro é, antes de tudo,
ser um trabalhador. UMA VEZ OBREIRO SEMPRE OBREIRO.
Caso contrário, você foi ungido sem estar apto para o Reino
de Deus (Lc 9.62). Querido (a), não olhe para trás - para as coisas que lá você deixou - nem olhe para as diﬁculdades do presente. Paulo, o apóstolo, o obreiro do Senhor, ordenou: “Dizei a
Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o
cumprires.” (Cl 4.17). Tenhamos cuidado, pois Jesus “aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais
nasça fruto de ti! E a ﬁgueira secou imediatamente.” (Mt 21.19).
Noutra ocasião, disse o Senhor Jesus: “E o servo inútil, lançai-o
para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.” (Mt
25.30). Querido (a), não posso deixar de dizer-lhe: no seu projeto
Vida Vitoriosa 2016 tome a inadiável decisão de VOLTAR A SER
UM OBREIRO DE VERDADE. E nunca mais pare de trabalhar,
senão após a morte.
❼ Para ser rico na fé e herdeiro do Reino. “Ouvi, meus amados
irmãos. Porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo
para serem ricos na fé e herdeiros do Reino que prometeu aos
que o amam?” (Tg 2.5). O Senhor, o Todo-Poderoso, pode dar a
você riquezas, valorosos bens materiais, mas sinta-se feliz com a
riqueza da fé, a verdadeira, a eterna (Mt 6.19,20). E é essa a razão porque devemos busca-la hoje e sempre. Querido (a) procure
tornar-se cada vez mais rico na fé, na esperança e no amor (1 Co
13.13); e reparta amor com todos.
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Subtema de Março

Eu Tenho Certeza Que
O SENHOR ME AMA

“Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver Deus
enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio
dele.” (1 Jo 4.9).
❶ Pois Ele é amor. O apóstolo João escreveu: “Aquele que não
ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.” (1 Jo 4.8). João estava ensinando o seguinte: quem conhece a Deus sabe que ele
é amor, pois tem sido amado por ele; e sabe, também, que deve
amar o próximo. As obras são a prova da fé, disse Tiago (2.18).
O amor é a prova do conhecimento de Deus, disse João. A comunhão entre líderes evangélicos é a prova de que reconhecem
o ministério uns dos outros, escreveu Paulo (Gl 2.9). E devemos
crer assim, pois “tudo o que não é [não provem] de fé é pecado.”
(Rm 14.23b). Querido (a), você só poderá dizer que conhece a
Deus se amar as pessoas. A natureza de Deus é o amor. O fundamento do Reino de Deus é o amor. A sua bandeira sobre nós é
o amor (Ct 2.4). A marca dos cristãos é o amor (Jo 13.35). O fruto
do Espírito Santo é o amor (Gl 5.22). E todos nós devemos louvar
ao Criador e Preservador dizendo: “Ele ama a justiça e o direito;
a terra está cheia da bondade do Senhor.” (Sl 33.5). Será que
alguém ainda duvida do amor de Deus? Por amar, Ele faz nascer
o sol para justos e injustos, e a todos envia a chuva.
❷ Pois Ele provou o seu amor por mim. Aos romanos - no ca15

pítulo cinco da sua carta - Paulo mostrou três provas incontestes
do amor de Deus por nós: a) “pelo fato de ter Cristo morrido por
nós, sendo nós ainda pecadores” (v. 8); b) “pelo Espírito Santo,
que nos foi outorgado” (v.5); c) “porque seremos por ele [Jesus]
salvos da ira” (v.9). Paulo poderia ter feito uma lista bem grande
das provas do amor de Deus por nós, mas limitou-se a apresentar-nos as três maiores provas.
❸ Pois Ele me faz crer assim. Cada um de nós deve dizer:
ao Senhor eu louvo porque não sou mais como são os incrédulos, “cegos no entendimento” (2 Co 4.4). Eles são vítimas do
“deus deste século”, pois “o mundo inteiro jaz no Maligno.” (1 Jo
5.19b). a) Ele é do mal, porém nós somos do bem, e temos aprendido: “Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo
ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos
oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos
da família da fé.” (Gl 6.9,10). b) O Maligno é das trevas, porém
nós somos da luz: “Vós todos sois ﬁlhos da luz [de Deus, que é
luz: 1 Jo 1.5] e ﬁlhos do dia; nós não somos da noite, nem das
trevas.” (1 Ts 5.5). c) Ele é da morte, porém nós somos da vida,
que é Jesus (Jo 10.10; 14.6). d) Ele é da mentira (Jo 8.44), porém
nós somos da verdade, que veio por Jesus Cristo (Jo 1.17). E a
verdade é que o Senhor nos ama. É por isso que digo: Eu tenho
certeza que o Senhor me ama. Ele me faz crer assim. Aleluia!
❹ Pois Ele me corrige. O estado tem atribuído a si e aos seus
agentes o direito a boa parte da educação das crianças. No uso
de suas prerrogativas, o Congresso Nacional e a Presidência da
República têm aprovado leis que, visando proteger as crianças,
acabam propiciando a elas um comportamento liberal; e aí preciosos valores culturais da nação acabam sendo perdidos. Como
restaurar a autoridade dos pais em relação aos ﬁlhos? Como preservar os saudáveis princípios religiosos indispensáveis à forma16

ção do caráter das crianças? Isso é o que devemos fazer: “Ensina
a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.” (Pv 22.6). Querido (a), você deve fazer
isso todos os dias. Ensinar é o caminho; é a solução. Mas QUEM
AMA CORRIGE. E a correção sábia, oportuna e bem dosada é
que desperta a consciência, gera arrependimento e traz de volta
os ﬁlhos ao caminho. Está escrito: “Filho meu, não menosprezes
a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele
és reprovado; porque o Senhor corrige a quem ama e açoita
a todo ﬁlho a quem recebe. É para disciplina que perseverais
(Deus vos trata como ﬁlhos); pois que ﬁlho há que o pai não corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado
participantes, logo, sois bastardos e não ﬁlhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e
os respeitávamos; não havemos de estar em muito maior
submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos? Pois eles
nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia;
Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a ﬁm de sermos participantes da sua santidade.” (Hb 12.5-10).
❺ Pois Ele me alimenta. É por isso que aprendemos com
Jesus a orar assim: “o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia.”
(Lc 11.3). É o Senhor, o nosso Pai que está nos céus, que dá
água ao sedento e pão ao faminto. Ele é quem cuida do órfão e
da viúva. Ele é que nos diz: “esta é a religião pura e imaculada.”
(Tg 1.27). Não somos como os pelejadores contra o monte Sião,
acerca dos quais profetizou Isaías: “Serão também como o faminto que sonha que está a comer, mas, acordando, sente-se vazio;
ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas, acordando, sente-se desfalecido e sedento.” (Is 29.8). Além de Ter Certeza Que O SENHOR ME AMA e que, por isso, ele me alimenta,
eu estou ciente que devo “repartir o meu pão com o faminto”
(Is 58.7a), pois ele pergunta: “Porventura, não é este o jejum que
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escolhi?” (v.5). Eu posso ﬁcar tranquilo, pois “o Senhor é o meu
Pastor; nada me faltará.” (Sl 23.1). Além do mais, disse Jesus:
“Dêem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso,
e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas, que vocês não
poderão segura-las em suas mãos.” (Lc 6.38 - NTLH).
❻ Pois Ele me socorre. Cantavam os ﬁlhos de Corá assim:
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.” (Sl 46.1). Várias vezes, quando nada podia fazer, eu
fui socorrido pelo Senhor, e por isso estou escrevendo hoje
a você, leitor (a). Aleluia! É confortante saber que “Deus é
socorro bem presente na angústia”, e não importa se o nome
dela é traição, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral
(AVC), câncer, uso de drogas por alguém da família, incêndio,
desastre de avião, guerra, etc. O que importa é a gente poder
orar assim: “Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus
preceitos.” (Sl 119.173).
❼ Pois Ele me guia. Por ama-los, “o Senhor ia adiante deles, de
dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite
numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de
dia e de noite.” (Êx 13.21). Sim, tudo por causa da multidão das
misericórdias do Senhor (Ne 9.19-25): a nuvem, a coluna de
fogo, o Espírito, o maná, a água, as vestes, a terra, os ﬁlhos, as
cidades fortiﬁcadas, a terra fértil, as casas, as despensas cheias,
as cisternas cavadas, as vinhas, os olivais, as árvores frutíferas,
etc. Eu Tenho Certeza Que O SENHOR ME AMA e que ele me
guiará a coisas boas neste ano novo. Graças a Deus! Aleluia!
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Subtema de Abril

Eu Tenho Certeza Que
O SENHOR ME DÁ VIDA

“Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância.” (Jo 10.10b).
❶ Vida Intrauterina. Não por ser médico (Cl 4.14), mas porque
fez uma “acurada investigação de tudo desde sua origem” (Lc
1.3), o evangelista Lucas deu, por escrito, ao excelentíssimo Teóﬁlo uma importantíssima informação a respeito da manifestação
da presença e do poder de Deus no corpo do nascituro ﬁlho de
Isabel: “Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente
à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de
Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a
criança lhe estremeceu no ventre; então, Isabel ﬁcou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu
entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre! E de onde me
provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, logo
que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança
estremeceu de alegria dentro de mim.” (Lc 1.39-44). De um
modo anormal - com alegria - a criança se mexeu na barriga de
Isabel; era o Espírito Santo manifestando alegria, seu fruto (Gl
5.22b). O Espírito Santo - que estava gerando em carne o Verbo
[que era Deus] no corpo de Maria (Jo 1.1,14; Lc 1.34,35) - gloriﬁcou a Cristo através de Isabel, que o chamou de “meu Senhor”.
Diga-se, de passagem, que Isabel não gloriﬁcou a Maria, não
a chamou de “minha (ou nossa) senhora”, como, erradamen19

te, fazem muitos hoje. Ao longo dos séculos, quantas mães têm
sentido manifestações semelhantes da presença e do poder de
Deus no feto que está sendo gestado em seus organismos (no
útero), como Isabel que estava no sexto mês da gravidez (Lc
1.36)! Embora a embriologia não contemple a formação do espírito durante o desenvolvimento do ser vivo, ela está ocorrendo,
ou seja, o espírito está sendo originado pela presença e poder de
Deus (Zc 12.1). Não tinha razões o salmista em dizer: - Graças
te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me
formaste? (Sl 139.14a).
❷ Vida no nascimento. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus,
relata a vida de muitas crianças por ocasião de seus nascimentos, mas revela a morte de um ﬁlho do rei Davi como condenação ao seu pecado de adultério com Bate-Seba, que era mulher
de Urias. Através do profeta Natã o Senhor disse ao rei: “Posto
que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do
Senhor, também o ﬁlho que te nasceu morrerá. Ao sétimo dia,
morreu a criança...” (2 Sm 12.14,18a). No cântico da outrora estéril Ana está escrito: “O Senhor é o que tira a vida e a dá; faz
descer à sepultura e faz subir.” (1 Sm 2.6). É por isso que digo:
Eu Tenho Certeza Que O SENHOR ME DÁ VIDA. Ele me deu
vida quando nasci, embora minha saudosa mãe, Eva Carrilho
Ferreira, tenha permanecido em trabalhos de parto durante três
longos dias, pois, não havendo naquela época médicos em nossa
cidade, ela fora assistida por duas valentes parteiras.
❸ Vida na infância. Vejamos o que o Senhor Jesus fez a duas
crianças, uma que fora ressuscitada e outra que fora liberta dos
demônios.
A) “Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe
da sinagoga, dizendo: A tua ﬁlha já está morta; não incomodes o Mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, di20

zendo: Não temas; crê somente, e será salva. E, entrando
em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago,
e a João, e ao pai, e a mãe da menina. E todos choravam e a
pranteavam; e ele disse: Não choreis; não está morta, mas
dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele,
pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina! E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou; e Jesus
mandou que lhe dessem de comer.” (Lc 8.49-55).
B) “E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede
isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem
lançado no fogo e na água, para o destruir; mas, se tu podes
fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E
Jesus disse-lhe: Se tu podes crer; tudo é possível ao que
crê. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse:
Eu creio, Senhor! Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo,
dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno: sai dele
e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com
violência, saiu; e ﬁcou o menino como morto, de tal maneira
que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o
pela mão, o ergueu, e ele se levantou.” (Mc 9.21-27). E jamais esqueçamos que “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre.” (Hb 13.8).
❹ Vida na adolescência e na juventude. No Eclesiastes, em
sábia e admoestadora linguagem poética, o pregador escreveu:
“Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração
nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração
e pela vista dos teus olhos; sabe, porém, que por todas essas
coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração
e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua
mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos
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dos quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento.” (11.912.1). Apesar de serem fases de alegria e de prazer, a adolescência e a juventude são passageiras; e as loucuras cometidas nelas
estarão no juízo sim. Assim sendo, atentem para os conselhos da
sabedoria e nelas procurem viver para o Criador. Viva sem ira,
sem revolta e sem desobediência. Viva com domínio próprio, com
pureza sexual e com santidade. Deus te ajuda.
❺ Vida adulta e velhice. Em sua inspirada poesia sobre o inevitável decurso da vida humana nesta terra, lembrou o pregador:
“Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva [novas impressões sobre
a natureza]; no dia em que tremerem os guardas da casa, e se
curvarem os homens fortes [braços trêmulos e pernas fracas],
e cessarem os moedores, por já serem poucos [dentes caindo],
e se escurecerem os que olham pelas janelas [vista fraca]; e
as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da
moedura [surdez], e se levantar à voz das aves [levantar cedo],
e todas as vozes do canto se baixarem; como também quando
temerem o que está no alto [acrofobia=medo mórbido de alturas], e houver espantos no caminho [caminhar perigoso], e
ﬂorescer a amendoeira [cabelos brancos], e o gafanhoto for um
peso, e perecer o apetite; porque o homem se vai à sua eterna
{ou durável morada} casa, e os pranteadores andarão rodeando
pela praça [gente chorando por nossa causa nas ruas]; antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de
ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a
roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito
volte a Deus, que o deu.” (12.2-7). É claro que, mesmo assim,
ainda pode se cumprir em nossas vidas o que está escrito
no Salmo 92.12-15. LEIAM AGORA, POR FAVOR. Importante:
por falta de espaço, deixamos de criar mais dois itens nesta lição,
como ﬁzemos em outras para este projeto.
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Subtema de Maio

Eu Tenho Certeza Que
O SENHOR ME CURA
“Porque para Deus nada é impossível.” (Lc 1.37).
❶ De qualquer enfermidade. Não importa o nome, o tempo
(doença crônica), as causas (etiologia) nem o que diz o médico
(com todo respeito à classe), pois o que importa mesmo é a sua
fé no que a Bíblia diz: “Ora, àquele que é poderoso para fazer
tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou
pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória
na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o
sempre. Amém!” (Ef 3.20,21). O aparecimento das superbactérias está desaﬁando a ciência médica, pois elas são resistentes
a todos os antibióticos atualmente conhecidos. Até os médicos
infectologistas estão sendo desaﬁados nas terapêuticas medicamentosas. Mais do que nunca dependemos de medidas proﬁláticas para impedir contágio, epidemia, etc.; e dependemos, sobretudo, de Deus. Querido (a), faça o seu projeto Vida Vitoriosa 2016
totalmente centrado em Deus, o Senhor.
❷ Pois Ele é o Senhor, que sara. Durante o êxodo, Moisés
levou o povo de Israel do mar Vermelho para o deserto de Sur.
Eles caminharam três dias e não acharam água. Então chegaram
a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali
porque era amarga. Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a
Deus, o Senhor, e Ele lhe mostrou um pedaço de madeira, que,
jogado na água, tornou-a boa para beber. Foi nesse lugar que o
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Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse-lhes: “Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e ﬁzeres o
que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos
aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos,
nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito;
porque eu sou o Senhor, que te sara.” (Êx 15.26).
❸ Conﬁa em mim, jamais nas imagens. “E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, ﬁlho de Elá, rei de Israel, começou a reinar
Ezequias, ﬁlho de Acaz, rei de Judá. Tinha vinte e cinco anos de
idade quando começou a reinar e vinte e nove anos reinou em Jerusalém; e era o nome de sua mãe Abi, ﬁlha de Zacarias. E fez o
que era reto aos olhos do SENHOR, conforme tudo o que ﬁzera
Davi, seu pai. Este tirou os altos, e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal
que Moisés ﬁzera, porquanto até àquele dia os ﬁlhos de Israel
lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã [pedaço de
cobre]. No SENHOR, Deus de Israel, conﬁou Ezequias.” (2 Rs
18.1-5a). A idolatria se arraigou de tal maneira na cultura do povo
que levou séculos para ser arrancada. Muito tempo passou desde Moisés ao rei Ezequias, até que este, ﬁnalmente, mostrou-se
um iconoclasta corajoso, além de temente e agradável ao Senhor
Altíssimo. Gerações e mais gerações ﬁcam cegas (2 Co 4.4), fascinadas por diabólicas mentiras (Jo 8.44), pois quem adora ídolos
adora demônios (Ap 9.20). E o que dizer de tantos curandeiros
que existem por aí, praticando feitiçarias, beberagens, rezas,
etc.? Podemos dizer que “quanto aos tímidos, e aos incrédulos,
e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos
feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte
será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda
morte.” (Ap 21.8). Procurar curandeiros é muito mais danoso que
ﬁcar sem tratamentos, pelo menos assim você estará livrando a
sua alma da morte.
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❹ Faço o que Jesus ordenou. “Ide por todo o mundo, pregai
o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo;
mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos
que crerem: em meu nome, expulsarão demônios; falarão novas
línguas; pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa
mortífera, não lhes fará dano algum; e imporão as mãos sobre
os enfermos e os curarão.” (Mc 16.15-18). Jesus ordenou pregar
ao mundo inteiro o evangelho pleno, que inclui impor as mãos
na cabeça dos enfermos, para que sejam curados. Quem não
procede assim, está mutilando o evangelho e privando da cura os
doentes. Isso também é pecado, disse Tiago: “Aquele, pois, que
sabe fazer o bem e o não faz comete pecado.” (Tg 4.17). Vamos,
faça o que Jesus ordenou. Ele tem todo o poder, nos céus e na
terra (Mt 28.18). Ele é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente (Hb
13.8). Creia! Faça! Veja!
❺ Mas Ele quer me ouvir. Os evangelistas Marcos e Lucas
mostram o Senhor Jesus perguntando às pessoas: “O que queres que eu te faça?” (Mc 10.51; Lc 18.41). Isso é muito importante porque o próprio Jesus ensinou: “Peçam e vocês receberão.
Todos aqueles que pedem recebem.” (Mt 7.7a,8a). Quando uma
pessoa quer água, ela diz: eu quero “água”. Cada pedido tem o
seu nome. Até no comércio é desse jeito, para que os vendedores
saibam o que queremos. Eu espero que, de agora em diante,
você não pedirá apenas assim: Senhor me abençoa! Ele quer
ouvir o nome de cada pedido seu. Assim sendo, procure gastar
um tempo maior falando com o Papai Eterno. Projete assim em
2016. Vai valer a pena!
❻ Ele usa os seus servos. É por essa razão que Tiago
deu a seguinte orientação aos crentes: “Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre
ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor; e a oração da fé
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salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido
pecados, ser-lhe-ão perdoados.” (Tg 5.14,15). O Senhor tem os
servos que ele usa em todos os lugares. Orar com os doentes
é um ministério especíﬁco dado aos presbíteros, que trabalhavam também na palavra e na doutrina (1 Tm 5.17). Eles organizavam as igrejas locais e eram seus líderes, tudo debaixo da
direção dos apóstolos Paulo e Pedro, pois o governo da igreja era
apostólico. É por isso que a Tito, Paulo escreveu: “Por esta
causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as
coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei.” (Tt 1.5). Pedro, presbítero
também, admoestava os demais presbíteros a apascentarem o
rebanho de Deus que estava entre eles (1 Pe 5.1,2). Atualmente,
os que mais trabalham na palavra e na doutrina são os pastores. Como líderes das igrejas locais eles também devem ungir os
doentes, pois são suas ovelhas.
❼ Ele concede os dons de curar a quem quer. O Senhor faz
isso para que à sua igreja não falte nenhum dom espiritual, inclusive os de curar. É o que acontecia na igreja de Cristo que
estava em Corinto (1 Co 1.7). Mas é oportuno lembrarmos que “a
manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.”
(1 Co 12.7). O Espírito é que reparte “particularmente a cada um
como quer.” (v.11). É por isto que nem todos têm os dons de
curar (v.30), e nem todos podem “ungir os doentes com azeite
em nome do Senhor.” Desde os tempos de Moisés a unção é
um ato sagrado e, portanto, restrito (Êx 30.30-33), não pode ser
profanado.
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Subtema de Junho

Eu Tenho Certeza Que
O SENHOR ME PERDOA

“Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em
benignidade para com todos os que te invocam.” (Sl 86.5).
❶ Três verdades acerca de Deus. a) Ele é bom. b) Pronto a
perdoar. c) Abundante em benignidade. A um príncipe rico e guardador da lei de Moisés, disse o Senhor Jesus: “Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus.” (Lc 18.19).
Deus é bom por natureza, logo ele é sempre bom. Asafe, um
dos principais músicos do rei Davi, declarou: “Verdadeiramente,
bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração.”
(Sl 73.1). Por ser bom o tempo todo, Deus está pronto a perdoar. Ele não é homem para dizer: eu ainda não estou pronto a
perdoar. Mas o Senhor Jesus advertiu: “Todo pecado e blasfêmia
se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não
será perdoada aos homens.” (Mt 12.31). Mesmo assim, Deus é
abundante em benignidade. Nos livros dos salmos há muitas referências à benignidade do Senhor, como em 1 Cr 16.34: “Louvai
ao Senhor, porque é bom; pois a sua benignidade dura perpetuamente.”
❷ Jesus nos ensinou a orar assim: “Perdoa-nos as nossas
dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.”
(Mt 6.12). Se você é um verdadeiro cristão, você está sempre
pronto a orar assim com qualquer pessoa, inclusive com seus
27

devedores. Perdão é o jeito divino de solucionar problemas.
Amor é o jeito divino de se evitar problemas. Comunhão é o jeito
divino de compartilhar problemas. Vigilância é o jeito divino de
não expor problemas. Santidade é o jeito divino de não ser maculado pelos problemas. Mas cada um de nós, irmãos em Cristo
Jesus, deve tomar a sábia, e impostergável, e permanente decisão de perdoar a todos, de amar até os inimigos (Mt 5.43-48), de
viver em comunhão com toda a nossa irmandade (1 Co 12.2225), de vigiar (Mt 26.41) e de andar em santidade (Hb 12.14).
Nesta direção, ninguém neste mundo consegue chegar até onde
vai um servo do Senhor Jesus. A explicação é muito fácil: nós,
os crentes, temos aprendido a perdoar com Jesus, o Filho do
Deus vivo, que, do alto da ensanguentada cruz orou assim: “Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.” (Lc 23.34a).
❸ Conversão gera perdão. Assim o profeta Isaías ensinava
o seu povo: “Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno,
os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque grandioso é em
perdoar.” (Is 55.7). Os pecadores, inclusive os mais hediondos,
são convidados à conversão ao Senhor, único meio de conseguir a sua compaixão e receber o seu perdão. O ato da conversão é instantâneo e poderoso; ele nos faz lembrar o momento
em que um preso sai para a liberdade de viver uma nova vida.
No “alvará de soltura” de Deus vem escrito: “Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não
andam segundo a carne, mas segundo o espírito.” (Rm 8.1). O
Senhor não é maravilhoso? Um lindo caso é o acontecido com
aquele malfeitor cruciﬁcado ao lado de Jesus, pois, convertido
(Lc 23.42), ele ouviu uma das mais belas declarações feitas do
madeiro: “Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso.” (Lc 23.43). Por tudo isso cada um pode aﬁrmar: Eu Tenho
Certeza Que O SENHOR ME PERDOA.
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❹ Os poderes do Senhor Jesus. Que ninguém duvide dos poderes do Senhor Jesus, até mesmo o de perdoar pecados. O poder invisível tornou-se visível e testemunhável. Aleluia! Leia o que
está escrito em Lucas 5.21,24,25: “E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias?
Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ora, para que saibais
que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados (disse ao paralítico), eu te digo: Levanta-te, toma a tua cama
e vai para tua casa. E, levantando-se logo diante deles e tomando
a cama em que estava deitado, foi para sua casa gloriﬁcando a
Deus.” Nada ganharam os escribas e fariseus com suas discussões teológicas, todavia o paralítico foi curado da paralisia e seus
amigos, com certeza, festejaram a sua cura. Querido (a), saia do
que você considera importante e vá para o que é necessário. O
Senhor Jesus Cristo é tudo o que você precisa.
❺ Miquéias exalta a Deus. Este profeta engrandeceu o Senhor dizendo: “Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas
a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua
herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem
prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará
as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas
profundezas do mar. Darás a Jacó a ﬁdelidade e a Abraão, a benignidade que juraste a nossos pais, desde os dias antigos.” (Mq
7.18-20). Realmente o Senhor é incomparável em perdoar, em
mostrar-se benigno e em cumprir juramentos. Miquéias enfatizou
essas verdades à nação a ﬁm de atrai-la para Deus, e conseguiu
seus intentos. Hoje, nós, pastores, procuramos fazer o mesmo,
na intenção de ver o povo andando com Deus e adorando-o. E
nós estamos de olho em 1 Co 15.58: “Portanto, meus amados
irmãos, sede ﬁrmes e constantes, sempre abundantes na obra
do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.”
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❻ Pecado só sai pela boca. É por isso que está escrito:
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é ﬁel e justo para
nos perdoar os pecados e nos puriﬁcar de toda injustiça.” (1 Jo
1.9). Nós confessamos os nossos pecados com a certeza de
que receberemos o perdão. Não é assim com aquele indiciado
que, em razão do possível benefício da delação premiada, faz
conﬁssão com a esperança de obter redução de pena, em caso
de condenação. Nós, além da nossa conﬁssão, devemos buscar
a puriﬁcação, ou seja, a condição de crentes libertos da vontade
de voltar a pecar. E Deus é ﬁel e justo para fazer isto por nós.
❼ O poder do sangue de Jesus Cristo. Este poder não depende de nós - ele existe por si mesmo -, mas os benefícios dele
sim, senão vejamos: “Mas, se andarmos na luz, como ele na luz
está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus
Cristo, seu Filho, nos puriﬁca de todo pecado.” (1 Jo 1.7). O que
foi ensinado é o seguinte: Se andarmos na luz de Deus, nós vemos os nossos irmãos e temos comunhão com eles, aí, então,
o sangue de Jesus Cristo nos puriﬁca de todo pecado. Quem
perdoa é um sábio, o contrário é um tolo. Quem perdoa é um
vencedor, o contrário é um perdedor. Quem perdoa é de Deus,
o contrário é do Maligno. Quem perdoa ganha saúde, o contrário
continua doente. Ofensa é débito, mas perdão é crédito. De que
lado você vai ﬁcar? Espero que perdoando e sendo perdoado.
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Subtema de Julho

Eu Tenho Certeza Que
O SENHOR ME ABENÇOA

“Deus não é homem, para que minta; nem ﬁlho de homem, para
que se arrependa; porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria
e não o conﬁrmaria?” (Nm 23.19).
❶ Deus não mente nem se arrepende. Balaque, rei dos moabitas, vendo a angústia dos seus súditos por causa do numeroso
povo de Israel e dos tremendos feitos do Senhor a este povo,
tentou subornar Balaão, de Petor, para que ele amaldiçoasse, em
nome do Senhor, os israelitas, porém Balaão lhe disse: “Eis que
recebi mandado de abençoar; pois ele tem abençoado, e eu não
o posso revogar.” (Nm 23.20). O Senhor é que reina (Sl 93.1a),
portanto ele está acima dos reis, como Balaque, dos profetas,
como Balaão, dos povos, como os moabitas; ele está acima de
tudo. A vontade do Senhor é soberana, e ele ama abençoar o seu
povo. E está escrito: “Operando eu, quem impedirá?” (Is 43.13c).
E muitas vezes, nas mais diversas circunstâncias, Deus tem operado através dos homens, seus servos, sejam patriarcas, sejam
juízes, sejam reis, sejam profetas, sejam sacerdotes, sejam cantores, sejam porteiros, sejam discípulos, sejam apóstolos, sejam
pastores, sejam evangelistas, sejam presbíteros, sejam diáconos, etc., como mostram as Escrituras Sagradas.
❷ Deus constitui abençoadores na terra. É o caso dos pais,
constituídos para abençoar os ﬁlhos (Lc 15.11-32); é o caso dos
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patrões, constituídos para abençoar os empregados (Tg 5.1-6;
Ef 6.9; Cl 4.1); é o caso dos levitas, constituídos para abençoar Israel (Dt 10.8); é o caso dos pastores, constituídos para
abençoar os crentes (2 Co 13.13; Hb 13.17); é o caso dos ricos,
constituídos para abençoar os pobres (Lc 16.19-21a,25); é o caso
dos governos, constituídos para abençoar as nações; é o caso
dos crentes, constituídos para abençoar uns aos outros (At 4.3235; 1 Co 12.13,14,26). Se todos os seres humanos entendessem
que podem e que devem ser abençoadores do próximo, todos os
dias e em todas as circunstâncias, a história da humanidade seria
muito diferente, pois estaria reinando o amor, a paz, o respeito, a
ordem, a fartura, a alegria e tantas outras coisas boas na vida de
todos. Não estaria predominando ainda entre nós tão indecente
e detestável disparidade na distribuição de riquezas e de rendas,
ou seja, poucos tão ricos e muitos tão pobres, até miseráveis.
Querido (a), faça a sua parte e Deus lhe abençoará muito mais
ainda. Ajude as pessoas a crescerem. Invista nelas.
❸ Deus abençoa o que compra e o que vende. Na época da
iminente invasão de Jerusalém pelas tropas de Nabucodonosor,
as quais já haviam sitiado aquela cidade, as pessoas não queriam comprar nada, mas o Senhor fez Jeremias entender que ele
deveria comprar do seu primo Hananel uma herdade que estava
em Anatote (Jr 32.7-12). Por que Deus levou o profeta a adquirir
aquela propriedade? Para dar ao povo, através de Jeremias, a
certeza de que, mesmo sendo levados para o cativeiro da Babilônia (v. 28), eles retornariam a Jerusalém, inclusive para comprar
imóveis na cidade (vv. 42-44). Aquele negócio foi profético, com
toda certeza. Assim sendo, Deus abençoou a ambos, o que
vendeu e o que comprou. Para regular o comércio em tempos
de escassez de alimentos, o rei Salomão escreveu provérbios assim: “Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais;
e outros, que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda.
32

A alma generosa engordará, e o que regar também será regado.
Ao que retém o trigo [esperando preço mais alto] o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor [este é
estimado por todos].” (Pv 11.24-26).
❹ Deus abençoa na casa dele. Um dos trabalhos do Senhor
é levar seus servos à sua casa, para festejar com eles e aceitar
suas oferendas. Ele disse: ”Os levarei ao meu santo monte e os
festejarei na minha Casa de Oração; os seus holocaustos e os
seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa
será chamada Casa de Oração para todos os povos.” (Is 56.7).
É na Casa de Oração que devemos orar, e realizar festa com o
Senhor, e entregar nossas ofertas a Ele (Dt 12.6,7). Por que não é
em outro lugar? Porque está escrito: “Tudo o que eu te ordeno observarás; nada lhe acrescentarás nem diminuirás.” (v. 32). Davi, o
rei salmista, escreveu: “Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei:
que possa morar na Casa do Senhor todos os dias da minha
vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu
templo.” (Sl 27.4). A Casa do Senhor é lugar de contemplação,
de voltarmos toda a nossa atenção à beleza do Senhor, ou seja,
à sua bondade, sua amabilidade, seu favor, mas é também lugar
de aprendermos acerca dele. Sião é o santo monte do Senhor;
ao seu lado oriental está sua continuação, o Moriá, onde estava
aquela Casa de Oração: “Ali o Senhor ordena a bênção e a vida
para sempre.” (Sl 133.3b). Querido (a), hoje a Casa de Oração
onde você deve ir com a sua família é esta onde você está agora;
não é esta a sua igreja? Espero, sinceramente, que você jamais
faça parte dessas hordas que vão e vêm, os que não param em
nenhuma igreja, que vivem por aí sem raízes. Alguém até já criou
um termo para designar essas pessoas: DESIGREJADOS. Geralmente são pessoas que vivem correndo atrás de bênçãos, atrás
de novidades, atrás de pregadores, atrás de cantores, atrás de
“profetas”, atrás das mais estranhas liturgias, enquanto que Je33

sus disse: “esses sinais seguirão os que crerem.” Deste modo,
as bênçãos seguirão você, em razão da sua fé, e, com toda
certeza, serão dadas a você na sua igreja, pois o Senhor é ﬁel e
prometeu: “Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome,
aí estou eu no meio deles.” (Mt 18.20). Você acha que estando
presente o Senhor não abençoará seus servos? Eu posso dizer:
Tenho Certeza Que O SENHOR ME ABENÇOA.
❺ Deus já nos abençoou. O apostolo Paulo louvou ao Eterno
dizendo: “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o
qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.” (Ef 1.3). Cristo Jesus é suﬁciente para
nós. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem
nada, nada de verdadeiro, nada de eterno.
❻ Deus abomina os levianos. Uma pessoa leviana procede
irreﬂetida e precipitadamente, age sem seriedade, como Esaú:
“E Jacó cozera um guisado; e veio Esaú do campo e estava ele
cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse
guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso, se chamou o
seu nome Edom [vermelho]. Então, disse Jacó: Vende-me, hoje,
a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então, disse
Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a
Jacó.” (Gn 25.29-33). Querido (a), procure valorizar as bênçãos
de Deus pra você.
❼ Deus abomina os mentirosos. Os que mentem a respeito
de bênçãos (Jr 28.15-17).
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Subtema de Agosto

Eu Tenho Certeza Que
O SENHOR FALA COMIGO

“Então, veio o SENHOR, e ali esteve, e chamou como das
outras vezes: Samuel, Samuel.
E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve.” (1 Sm 3.10).
❶ Ele fala com jovens também. O Deus em cuja palavra está
escrito que nem mesmo os crentes de cultura discriminadora das
criaturas tenras levariam em conta a idade do jovem pastor Timóteo (1 Tm 4.12), é o mesmo que, séculos antes, falou com o
jovem Samuel nos dias do sacerdote Eli, em que poucas mensagens vinham do Senhor, e que as visões também eram muito
raras. E o Senhor lhe disse: “Eis aqui vou eu a fazer uma coisa
em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas
[ﬁcará apavorado].” (1 Sm 3.11). O Senhor também falou com
José, com Davi, com Daniel e muitos outros jovens, assim como
fala com os de hoje também.
❷ O Senhor fala através do evangelho. Lemos em Hebreus
1.1: “Havendo Deus, antigamente, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes
últimos dias, pelo Filho.” O evangelho do Senhor Jesus - o Filho de Deus - é a sua palavra a falar conosco, razão pela qual
ele ordenou que nós a preguemos: “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.” (Mc 16.15). Somos leitores do
evangelho de Cristo. Somos seguidores do evangelho de Cristo.
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Somos pregadores do evangelho de Cristo. Fazemos discípulos
para Cristo. Somos cristãos. Somos evangélicos. Somos membros do corpo vivo de Cristo na terra. Participamos da ceia do
Senhor Jesus Cristo. E estamos esperando a volta de Cristo para
o nosso arrebatamento. Aleluia! Tudo isso, e muito mais, está no
evangelho de Cristo e no Credo Apostólico que seguimos. [veja o
estatuto da nossa igreja].
❸ Através da voz da consciência. Na Bíblia, versão NTLH,
encontramos 35 versículos que falam sobre a consciência, dos
quais 22 foram escritos pelo apóstolo Paulo, sobretudo à igreja
de Cristo em Corinto, na antiga Grécia. Não esqueçamos que
este país é o berço da ﬁlosoﬁa, e que muitos gregos, com certeza, sabiam bastante acerca da consciência, também estudada
pela medicina (Hipócrates, o pai da medicina, era grego), pela
psicologia e pela psicanálise. Não esqueçamos, também, que
certamente os cristãos de Corinto sabiam bastante acerca da
consciência, pois, caso contrário, Paulo não teria sido tão enfático a respeito. Eis algumas referências bíblicas gerais: “Então
eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me
acusa.” (Jó 9.35). “Eu louvo a Deus, o Senhor, pois ele é o meu
conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa.”
(Sl 16.7). “O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência; ninguém pode se esconder de si mesmo.” (Pv 20.27). “O
que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto; pois a minha
consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me
aﬁrma que não estou mentindo.” (Rm 9.1). “Mas guarde entre
você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto.
Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando
faz o que acha que deve fazer!” (Rm 14.22). “A minha consciência
está limpa, mas isso não prova que sou, de fato, inocente. Quem
me julga é o Senhor.” (1 Co 4.4). “Portanto, que cada um examine
a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice.” (1 Co
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11.28). “Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós
não seríamos julgados pelo Senhor.” (1 Co 11.31). “Conserve a
sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas
não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado
a destruição da sua fé.” (1 Tm 1.19). Tenho algo muito importante
para lembrar a você: Procure ouvir o Senhor, sempre através da
sua Palavra, a Bíblia Sagrada, pois ela, sem dúvida alguma, é
incomparavelmente mais segura que a consciência ou qualquer
outra fonte.
❹ Através de conselheiros. Quando recorremos a conselheiros tementes ao Senhor e cheios do espírito de sabedoria, na
realidade ele fala conosco. Entre esses conselheiros muito provavelmente está o seu pastor, o seu cônjuge e os seus pais. Outras pessoas podem ser contadas entre eles, desde que sejam
realmente tementes ao Senhor e cheios do espírito de sabedoria.
Está escrito no livro dos Provérbios: “Não havendo sábia direção,
o povo cai, mas, na multidão de conselheiros, há segurança.”
(11.14). A verdade é que devemos ser prudentes ao buscarmos
conselhos, isto é, devemos busca-los com alguns conselheiros,
pois a segurança está na multidão deles. Querido (a), você está
fazendo o seu projeto Vida Vitoriosa 2016. Para você vai este provérbio: “Onde não há conselho os projetos saem vãos, mas, com
a multidão de conselheiros, se conﬁrmarão.” (Pv 15.22). Você
está buscando a ajuda de conselheiros para o seu projeto deste ano? Você tem conversado acerca dele com seu esposo (a)?
Lembre-se: “Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor
paga do seu trabalho.” (Ec ”.9). Vamos, projetem juntos. Sejam
conselheiros um do outro. Vai dar certo. Vai ser uma bênção.
❺ Através dos profetas. Certo dia o profeta Amós escreveu:
“Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.” (Am 3.7). E
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o que o Senhor fala através dos seus servos, os profetas, certamente acontece. Veja o que ele disse a Jeremias: “Viste bem,
porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.” (Jr 1.12).
Tudo quanto o Senhor falou ao rei Nabucodonosor, da Babilônia,
por intermédio do profeta Daniel aconteceu, pelo que o referido
monarca escreveu: “Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, e
exalço, e gloriﬁco ao Rei dos céus; porque todas as suas obras
são verdades; e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos
que andam na soberba.” (Dn 4.37). Quem duvida das palavras
dos profetas do Senhor, como aquele capitão duvidou de Eliseu,
se dá mal, e pode até morrer (2 Rs 7.18-20), mas quem crê nos
profetas do Senhor prospera (2 Cr 20.20; 1 Rs 17.14,15).
❻ O Senhor fala de tudo comigo. Moisés, ao escrever o Gênesis, relatou a decisão do Senhor de contar a Abraão tudo o
que iria fazer contra Sodoma e Gomorra. Ele disse: “Ocultarei
eu a Abraão o que faço?” (Gn 18.17). Querido (a), você lembra
o conselho do Senhor para o profeta Jeremias: “Clama a mim, e
responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ﬁrmes, que não
sabes.” (Jr 33.3). Quando a gente clama ao Senhor, ele começa
a falar de tudo conosco. Assim sendo, se não faltar oração, não
faltará revelação.
❼ Tenha muito cuidado com o Maligno. Ele é mentiroso,
astucioso e enganador. Sejamos prudentes e cheios do Espírito
Santo, para que possamos discernir bem as vozes do “grande
dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos
foram lançados com ele.” (Ap 12.9).
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Subtema de Setembro

Eu Tenho Certeza Que
O SENHOR ME OUVE
“Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir; inclina para mim
os teus ouvidos
e escuta as minhas palavras.” (Sl 17.6).
❶ Porque Ele quer me ouvir. Antes de tudo, que ﬁque bem claro
o seguinte: o Senhor nos ouve porque quer. A SUA VONTADE É
SOBERANA. Assim sendo, ele nos ouve QUANDO QUER, só faz
O QUE QUER e do JEITO QUE QUER. Não é por causa dos
nossos insistentes gritos de socorro, como pensava inicialmente
a mulher cananéia, cuja ﬁlha estava miseravelmente endemoninhada. Ela andou gritando atrás de Jesus e de seus discípulos a
ponto de incomoda-los, razão pela qual lhe disseram: “Despede-a, ela vem gritando atrás de nós.” (Mt 15.23). Na continuação
da narrativa deste fato bíblico, aprendemos, com os evangelistas
Mateus e Marcos, que Jesus atendeu aquela mãe aﬂita por causa da sua fé (Mt 15.28; Mc 7.29). O Senhor não quer ouvir gritos,
mas sempre inclinará os seus ouvidos para a oração da fé (Tg
5.15a). Isto signiﬁca que Ele Quer Nos Ouvir, Mas Em Oração.
Não é por merecimento nosso, mas porque Ele quer. Você
lembra o que ensinou Jesus aos seus discípulos na oração do Pai
Nosso? Ele disse-lhes: “Seja feita a tua vontade, tanto na terra
como no céu.” (Mt 6.10b). Houve um centurião - cheio de fé e de
sabedoria - que disse a Jesus: “Senhor, não sou digno de que
entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e
o meu criado sarará, pois também eu sou homem sob autoridade
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e tenho soldados às minhas ordens; e digo a este: vai, e ele vai;
e a outro: vem, e ele vem; e ao meu criado: faze isto, e ele o faz.”
(Mt 8.8,9). Está escrito que “maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e
disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo
em Israel encontrei tanta fé.” (v.10). Jesus disse àquele centurião
que voltasse para sua casa, pois, como ele creu o seu criado já
estava curado. Aleluia!
❷Quando Ele não quer, não ouve. A uma nova geração, aquela que iria entrar na terra prometida, Canaã, disse Moisés acerca
de um episódio passado: “Porém o Senhor, teu Deus, não quis
ouvir Balaão; antes, o Senhor, teu Deus, trocou em bênção a
maldição, porquanto o Senhor, teu Deus, te amava.” (Dt 23.5).
Moisés explicou, de forma objetiva, porque o Senhor não quis
ouvir Balaão - ﬁlho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, alugado para amaldiçoar Israel: O AMOR DO SENHOR POR ISRAEL.
Querido (a), nós estamos diante de uma impressionante revelação de Moisés, o grande profeta dos judeus: O AMOR DO SENHOR CONDICIONA A SUA VONTADE. Durante muitos séculos
- conforme explicou o apóstolo Pedro (leia agora 2 Pe 3.9) - entre
o amor do Senhor e a sua vontade vem se interpondo a sua longanimidade. Uma representação simples dessa situação tão característica da soteriologia (a doutrina da salvação) ﬁca assim:
AMOR │LONGANIMIDADE │VONTADE. Porque Deus é amor,
ele “não quer que alguns se percam”; para que não se percam,
o amor de Deus se manifesta em longanimidade, em paciência
para conosco. Sem dúvida alguma, esta é a maior prova de que
o amor “tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”, como
escreveu o apóstolo Paulo aos coríntios (1 Co 13.7). Sinceramente meu espírito ﬁca impressionado com a perfeição e a grandeza
do amor do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E muito mais ainda
quando lembro quem eu era, um indigno, porém, mesmo assim, o
Senhor me amou. É por isto que posso aﬁrmar: Eu Tenho Certeza
40

Que O SENHOR ME OUVE.
❸ Quando peço conforme a sua vontade. É o caso de Ana,
a “atribulada de espírito” (1 Sm 1.15a) e estéril (1 Sm 1.5), que
pediu um ﬁlho ao Senhor e tornou-se a mãe de Samuel (v.20). É
o caso de Salomão, jovem rei de Israel que pediu sabedoria ao
Senhor e recebeu muito mais (1 Rs 3.10-13; 4.29). Cumpriu-se,
em ambos os casos bíblicos ora citados, e em inúmeros casos
bíblicos ou não, a palavra do apóstolo Paulo: “Ora, àquele que é
poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós
opera, a este glória na igreja, para todo o sempre. Amém!” (Ef
3.20,21). Mas há uma questão a ser respondida agora: qual é,
aﬁnal, a vontade de Deus? Com certeza ela está apresentada
em sua eterna palavra (Mt 24.35). Quem lê - com oração e atenção - a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, descobre qual é a sua
vontade. Aquele que a considera “boa, agradável e perfeita” (Rm
12.2b), que a busque em oração, pois ela não é impositiva, exceto naquilo que a própria palavra do Senhor estabelece como tal
em razão da sua soberana vontade e eternos propósitos.
❹ Quando eu estiver desamparado ou preso. Contudo me
lembrarei do que disse o Senhor pela boca do profeta Isaías:
“Pode uma mulher esquecer-se tanto do ﬁlho que cria, que se não
compadeça dele, do ﬁlho do seu ventre? Mas, ainda que esta se
esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti.” (Is 49.15). Ser
lembrado por alguém especial é muito bom, sobretudo nos momentos de diﬁculdades, mas ser lembrado pelo Senhor, o Eterno,
é incomparavelmente melhor. Como o salmista, Eu Tenho Certeza Que O SENHOR atende à oração do desamparado, que ele
não despreza a sua oração (Sl 102.17); e que ele ouve o gemido
dos presos, para soltar os sentenciados à morte (v.20). Ele fez
isso a muitos dos seus servos: a José, lá no Egito (Gn 41.1441

16,38-40); a Paulo e Silas, lá em Filipos (At 16.27-31); a Pedro
e a João, lá em Jerusalém (At 4.3,5-7,21). Mas a grande missão
de Cristo Jesus é aquela predita por Isaías, o profeta messiânico,
e lida pelo Salvador na sinagoga de Nazaré (Lc 4.16-20).
❺ Mas eu vou ouvi-lo também. Pois a recomendação que me
foi dada é esta: “Guarda o teu pé, quando entrares na Casa de
Deus; e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de
tolos, pois não sabem que fazem mal.” (Ec 5.1). Querido (a), você
sabe que a Casa de Deus é lugar de Oração, de Contemplação,
de Adoração, de Bênção, de Ensino, e não é lugar para conversas, nem para usar o telefone, nem para dormir, e nem para se
alimentar. É lugar de ouvi-lo, com todo temor e reverência. Um dia
ele perguntou: “A quem falarei e testemunharei, para que ouça?
Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir;
eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa; não
gostam dela.” (Jr 6.10).
❻ Os seus ouvidos são para isso. Está escrito: “Aquele que fez
o ouvido, não ouvirá? E o que formou o olho, não verá?” (Sl 94.9).
Isaías disse: “Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para
que não possa salvar; nem o seu ouvido, agravado, para não
poder ouvir.” (Is 59.1).
❼ Mas não posso deixa-lo fora da porta. Veja: “Eis que estou à
porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei
em sua casa e com ele cearei, e ele, comigo.” (Ap 3.20).
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Subtema de Outubro

Eu Tenho Certeza Que
O SENHOR ME VÊ

“Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas;
que se curva para ver o que está nos céus e na terra?”
(Sl 113.5,6).
❶ O Eterno, o Criador Todo-Poderoso, é único. Quem é
como ele? Ninguém, pois só ele HABITA NAS ALTURAS [só ele
é elevado, referindo-se aos caminhos de Javé - no bom sentido];
e só ele “se curva [só ele é ou torna-se humilde] para VER [dar
atenção a] o que está nos céus e na terra [habitantes da terra]”;
e só ele “do pó levanta o pequeno [o desvalido] e, do monturo,
ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim,
com os príncipes do seu povo”; e só ele “faz com que a mulher
estéril habite em família e seja alegre mãe de ﬁlhos.” (Sl 113.69). Por tudo isso, Louvemos ao Senhor! Louvemo-lo porque este
Deus de caminhos tão elevados é humilde para dar atenção aos
habitantes da terra, até mesmo aos desvalidos. Ele é que nos vê,
e se alegra por ter nos tornado membros do corpo de Cristo na
terra, mesmo quando éramos tão fracos (1 Co 12.22). O Deus Pai
é humilde como o Deus Filho, Jesus Cristo, que disse: “Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.” (Mt 11.29b).
Antes, porém, Jesus havia orado assim ao Deus Pai: “Graças te
dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas
aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos.” (v.25). No
salmo 113, o salmista aﬁrmou que o Senhor não só faz isso com
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a gente, mas que ele também nos multiplica, fazendo engravidar
as estéreis. Aleluia!
❷ Ele nos vê o tempo todo. Ele desce para ver as cidades
(Gn 11.5). Ele vê a gente onde nós estivermos: como o perplexo
Moisés, perto do monte Horebe (Êx 3.4,5); como o desobediente
e fugitivo Jonas, dentro do grande peixe (Jn 1.10,17); como o
boieiro e cultivador de sicômoros Amós, pastoreando em Tecoa
(Am 1.1; 7.14); como o ﬁel e conﬁante Daniel, na cova dos famintos leões (Dn 6.16); como o discriminado e curioso Zaqueu, em
cima da ﬁgueira brava (Lc 19.4,5); como o nascituro Jeremias,
no útero da sua mãe (Jr 1.5); como o preconceituoso Natanael,
debaixo da ﬁgueira (Jo 1.47,48); como o enganador e fugitivo
Jacó, na cidade de Luz (Gn 28.19); como o apátrida e exemplar
José, na prisão do Egito (Gn 39.20); como o legalista e perseguidor Saulo, a caminho e em Damasco (At 9.1-9,10-12); como a
agraciada Maria, na pequena vila de Nazaré (Lc 1.26,27); como
o medroso e presunçoso Elias, na caverna próxima ao monte
Horebe (1 Rs 19.8,9); como o duvidoso e alegante Gideão, no
lagar que estava em Ofra (Jz 6.11,39); como a estrangeira e viúva Rute, nas terras pertencentes a Boaz (Rt 2); como o aleijado
e desprezado Meﬁbosete, em Lo-Debar (2 Sm 9.5-8); como o
desterrado e preso João, na ilha de Patmos (Ap 1.9); etc. O Senhor tem visto você até aqui, e lhe verá sempre. Gente, isso é
segurança e bênção para nós. Quem pode dizer amém? Se o
Senhor não mais estivesse olhando para você, se ele não mais
se importasse com você, o que você acha que já teria acontecido
a você? O inimaginável, com certeza. Senão veja o que escreveu
Davi acerca deste tema: “Se não fora o Senhor, que esteve ao
nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles,
então, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu
contra nós.” (Sl 124.2,3).
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❸ Ele se mostra também. Moisés viu a glória do Senhor e
ouviu a sua voz muitas vezes. Um dia o Senhor se mostrou a ele
duma chama de fogo, no meio de uma sarça que ardia no fogo,
mas não se consumia. Em certo momento, ele disse a Moisés:
“Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque
e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu
olhar para Deus.” (Êx 3.6). Noutro dia Moisés quis ver a face do
Senhor, mas este lhe disse: “Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Eis aqui um
lugar junto a mim; ali te porás sobre a penha. E acontecerá que,
quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te
cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo
eu tirado a minha mão, me verás pelas costas; mas a minha face
não se verá.” (Êx 33.20-23).
❹ O olhar do Senhor nos acompanha. Na Bíblia Sagrada encontramos vários relatos a respeito dessa aﬁrmação, mas escolhi o livro mais missionário do Antigo Testamento - Jonas - para
comenta-la. Eu disse no item 2 que o Senhor nos vê o tempo
todo, e é verdade. Por meio do profeta Jeremias ele perguntou
ao povo: “Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que
eu não o veja? - diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus
e a terra? - diz o Senhor.” (Jr 23.24). Pela boca do profeta Isaías
ele disse ao povo: “Ai dos que querem esconder profundamente
o seu propósito do Senhor! Fazem as suas obras às escuras e
dizem: Quem nos vê? E quem nos conhece?” (Is 29.15). Lá na
carta aos Hebreus está escrito: “Não há criatura alguma encoberta diante dele; antes, todas as coisas estão nuas e patentes
aos olhos daquele com quem temos de tratar.” (Hb 4.13). Os
sucessivos erros do profeta Jonas foram cometidos porque - para
dirigir a sua própria vida, achando que, mesmo assim, poderia
ser um profeta do Senhor - ele não levou em conta que o olhar
do Senhor nos acompanha o tempo todo, e onde nós esti45

vermos. Os olhos do Senhor estavam sobre Jonas em todas as
suas descidas: em Jope, no navio que ia para Társis, aos lugares
do porão daquele navio, no mar, nas entranhas do grande peixe e
nos fundamentos dos montes perto dos quais passou o peixe que
transportava Jonas naqueles fatídicos e inesquecíveis três dias.
Ele, todavia, chegou a incluir na sua oração de dentro do grande
peixe as seguintes palavras: “Lançado estou de diante dos teus
olhos.” (Jn 2.4a). Isto não é verdade, pois até o peixe fora enviado
pelo Senhor.
❺ É impossível não sermos vistos pelo Senhor. Ao escrever
o salmo 139, Davi deixou bem claro essa verdade: “Para onde
me irei do teu Espirito ou para onde fugirei da tua face? Se subir
ao céu, tu aí estás; se ﬁzer no Seol {que é abismo ou lugar dos
mortos} a minha cama, eis que tu ali estás também; se tomar
as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a
tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser: decerto
que as trevas me encobrirão; então, a noite será luz à roda de
mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti; mas a noite
resplandece como o dia; as trevas e a luz são para ti a mesma
coisa.” (Sl 139.7-12). Já disse e repito: isso é, sem dúvida,
segurança e bênção para nós. Mas os ídolos, as imagens, não
veem absolutamente nada, portanto não têm serventia alguma,
além de serem, elas e as pessoas relacionadas a elas, abominações ao Senhor. “E os outros homens, que não foram mortos
por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos,
para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata,
e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem
ouvir, nem andar.” (Ap 9.20). Importante: por falta de espaço,
deixamos de criar mais dois itens nesta lição, como ﬁzemos em
outras para este projeto.
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Subtema de Novembro

Eu Tenho Certeza Que
O SENHOR ME ENCHE DE BENS

“A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta
dores.” (Pv 10.22).
❶ Ele se agrada em fazer isso. Falando sobre a bondade de
Deus, disse o Senhor Jesus Cristo: “Se vós, pois, sendo maus,
sabeis dar boas coisas aos vossos ﬁlhos, quanto mais vosso Pai,
que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem?” (Mt 7.11).
Uma das provas da bondade de Deus é que ele dá bens aos
que lhe pedem. Você, querido (a), tem feito pedidos ao Senhor?
Lembre-se: ele é que enriquece, e a seu modo, ou seja, sem
acrescentar dores. Para em tempo algum acrescentar dores aos
seus servos - mesmo no ajuste de contas (Mt 25.19) - uma das
condições que o Senhor sempre leva em conta é a capacidade
individual deles (Mt 25.15). Mas, por que ele age assim? Porque
“o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz [agrada].” (Sl 115.3). Então, “não temas, ó pequeno rebanho, porque a
vosso Pai agradou dar-vos o Reino.” (Lc 12.32). E, em nada, há
outro reino que possa ser comparado ao do nosso Pai que está
nos céus!
❷ Ofertar lhe agrada? Aos cristãos da Macedônia, Paulo
consentiu que participassem da ajuda ﬁnanceira para o povo de
Deus da Judéia (2 Co 8.4), e designou Tito para recolher as ofertas (v.6). Aqueles irmãos eram muito pobres e vinham sendo du47

ramente provados por aﬂições, mas deram com generosidade
(v.2). Eles surpreenderam Paulo (v.5). E você, em nossos dias,
tem surpreendido o seu pastor? Os cristãos da Acaia - onde
estava Corinto - também participavam daquela coleta, e a eles
Paulo escreveu o que destaco aqui: “O que semeia pouco, pouco
também ceifará; e o que semeia em abundância, em abundância também ceifará. Mas cada um contribua segundo propôs no
seu coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus
ama ao que dá com alegria.” (2 Co 9.6,7). Repito a pergunta
inicial: Ofertar lhe agrada? Considero oportuno fazer-lhe pelo
menos outras duas perguntas: A - Deus lhe ama, quando você
oferta? B - O seu coração já propôs semear em abundância na sua igreja durante este projeto Vida Vitoriosa 2016?
NUNCA ESQUEÇA ISSO: a via da bênção dos bens materiais
é de mão dupla, pois está escrito: “dai, e ser-vos-á dado; boa
medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão; porque
com a mesma medida com que medirdes também vos medirão
de novo.” (Lc 6.38). Quais são as razões que O SENHOR TEM
para ENCHER VOCÊ DE BENS?
❸ Você traz os dízimos à casa do tesouro? Esta é uma ordem do Senhor, e jamais poderá ser desobedecida. Ele determinou: “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que
haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim,
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do
céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, reprenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra; e a vide no
campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas
as nações vos chamarão bem-aventurados; porque vós sereis
uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.” (Ml 3.10-12).
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTÍSSIMAS: Trazei - é dever, de
cada um, sem exceção; Todos os dízimos - 100%, de tudo; À
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casa do tesouro - à tesouraria da sua igreja; Para que haja
mantimento - fartura de comida e de recursos; Na minha casa
- A Casa do Senhor, hoje é a igreja local; Depois fazei prova
de mim - primeiro você cumpre a sua obrigação e, depois, você
pode fazer a prova; Senhor dos Exércitos - ele é quem tem o
poder de cumprir e fazer cumprir toda a sua vontade a respeito do
dizimista; Prometo abrir as janelas do céu - incontáveis janelas;
Prometo derramar sobre vós - deixar cair sobre vós; Bênção
tal - tão grande; Dela vos advenha - dela vai resultar; A maior
abastança - abundância, excesso de provimentos e haveres; Por
causa de vós - devido ao amor do Senhor dos Exércitos por nós
dizimistas, e devido à nossa obediência a ele; Repreenderei o
devorador - advertirei o comilão; Não vos consuma o fruto da
terra - não deixarei gafanhotos atacar vossas lavouras; A vide
no campo não vos será estéril - haverá grandes colheitas, no
caso: de uvas; Todas as nações - nações de perto e de longe;
Vos chamarão bem-aventurados - dirão que eu, o Senhor dos
Exércitos, vos tenho abençoado sem medida; Vossa terra será
deleitosa - muito cheia de gozo, de delícia, dará a vocês prazer
em morar nela. PARA O SENHOR DOS EXÉRCITOS PROMETER TUDO ISSO AOS SEUS SERVOS É PORQUE OS DÍZIMOS
REALMENTE SÃO MUITO IMPORTANTES PARA ELE E PARA A
SUA OBRA NA TERRA.
❹ O Senhor cuida dos órfãos e das viúvas. Está escrito: “Pai
de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo.” (Sl 68.5).
Este Senhor, que é Pai, diz a nós, seus ﬁlhos: “Aprendei a
fazer o bem; praticai o que é reto; ajudai o oprimido; fazei justiça
ao órfão; tratai da causa das viúvas.” (Is 1.17). Ele sentenciou:
“Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem
perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo, e para arrebatarem o direito dos aﬂitos do meu povo, e para despojarem
as viúvas, e para roubarem os órfãos!” (Is 10.1,2). Ele tem de49

terminado: “Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas.”
(1 Tm 5.3). Mas Ele estabeleceu: “Se algum crente ou alguma
crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja,
para que se possam sustentar as que deveras são viúvas.” (1 Tm
5.16). Você pratica esta religião? “A religião pura e imaculada
para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas
suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.” (Tg 1.27).
❺ O Senhor abençoou Potifar por causa de José. Por amar
Jacó e seu ﬁlho José, o Senhor honrou muitíssimo aquele jovem
lá no Egito, desde a sua chegada como escravo naquele país
até à sua morte e à trasladação dos seus ossos para Canaã. Ele
o honrou a ponto de abençoar bastante a Potifar, o seu senhor.
Está escrito: “E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua
casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do
egípcio por amor de José; e a bênção do Senhor foi sobre tudo
o que tinha, na casa e no campo.” (Gn 39.5). Com certeza, somos
enriquecidos quando temos em nossa casa ou empresa pessoas
amadas pelo Senhor, e que oram por nós.
❻ O Senhor abençoa tudo para nós. Moisés aﬁrmou isso ao
seu povo, dizendo-lhe: “O Senhor mandará que a bênção esteja
contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão; e te
abençoará na terra que te der o Senhor, teu Deus.” (Dt 28.8).
❼ O meu Senhor nos ordena. “Cantem e alegrem-se os que
amam a minha justiça, e digam continuamente: O Senhor, que
ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido.” (Sl 35.27).
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Subtema de Dezembro

Eu Tenho Certeza Que
O SENHOR ME DEU PODER
“Tua é, Senhor, a magniﬁcência, e o poder, e a honra, e a vitória,
e a majestade; porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra;
teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe.”
(1 Cr 29.11).
❶ O poder que emana do Todo-Poderoso. O versículo acima
conﬁrma o que os estudiosos da palavra de Deus unanimemente
dizem: Davi era um adorador por excelência. A sua comunhão
com o Senhor era profunda e permanente, e as verdades enumeradas nesse versículo com certeza brotaram de uma alma extremamente grata ao Senhor e, também, desejosa de revelar a
toda a congregação a sua incomensurável alegria em poder participar do mais ansiosamente esperado de todos os projetos para
Jerusalém: a construção da Casa de Deus. A respeito daquela obra, Davi dizia: “ela não é palácio para homem, senão para
o Senhor Deus.” (1 Cr 29.1b). O velho e experiente Davi sabia
humilhar-se diante da majestade Santa e perguntar-se: “Quem
sou eu, e quem é o meu povo, para que tivéssemos poder para
tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem
de ti, e da tua mão nós te damos.” (v.14). Semelhantes coisas
representam: todo o ouro (de Oﬁr), toda a prata (puriﬁcada), todo
o cobre, todo o ferro, toda a madeira, todas as pedras sardônicas,
todas as pedras de engaste, todas as pedras de ornato, toda sorte de pedras preciosas, todas as pedras marmóreas e todas as
dracmas. Davi jamais hesitou para dizer: Eu Tenho Certeza Que
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O SENHOR ME DEU PODER. Ele se referia ao poder para pastorear, para compor salmos, para tocar harpa, para matar animais
ferozes, para derrotar gigantes, para guerrear, para reinar, para
unir as tribos de Israel e formar uma nação, para honrar autoridades, para conquistar novas terras, para inﬂuenciar o seu povo
para o bem, etc. Agora, certamente, farão mais sentido para nós
essas palavras de Davi: “Ó Deus, tu és tremendo desde os teus
santuários; o Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu
povo. Bendito seja Deus!” (Sl 68.35). Que vitória poder chegar ao
ﬁnal da vida cheio de gratidão a Deus e cheio de projetos para
as novas gerações, como Davi: “ Agora, também, quando estou
velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até
que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a
todos os vindouros.” (Sl 71.18).
❷ O poder da palavra do Senhor. Pela boca do seu servo, o
profeta Jeremias, Deus perguntou: “Não é a minha palavra como
fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiúça a penha?”
(Jr 23.29). Ante tal aﬁrmação, podemos entender melhor essa escritura paulina: “De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.” (Rm 10.17). Eu Tenho Certeza Que O SENHOR
ME DEU PODER, primeiramente o poder da fé. Este poder é
essencial para a nossa salvação, senão vejamos: “Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do
grego.” (Rm 1.16). E jamais esqueçamos a escritura que a tantos
ouvintes e leitores ajudou ao longo dos séculos, inclusive o reformador Martinho Lutero: “Pela graça sois salvos, por meio da fé;
e isso não vem de vós; é dom de Deus. Não vem das obras, para
que ninguém se glorie.” (Ef 2.8,9). Querido (a), nós fomos “de
novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível,
pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre.” (1
Pe 1.23).
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❸ O poder de Jesus Cristo. O evangelista Lucas registrou
esta saudação do anjo Gabriel à virgem Maria: “Salve, agraciada;
o Senhor é contigo; bendita és tu entre as mulheres.” (Lc 1.28).
Segundo Houaiss, agraciada é aquela que recebeu graça. O
evangelista João, todavia, escreveu que “o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.” (Jo 1.14). Existe,
portanto, uma enorme diferença entre Maria e Jesus: ela recebeu
graça, mas nunca compartilhou graça; ele é cheio de graça, e
na palavra de Deus está escrito: “A lei foi dada por Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.” (Jo 1.17). Assim sendo,
é totalmente errado rezar dizendo: “Ave Maria, cheia de graça...”
Jesus, sim, é cheio de graça. Há dezenas de versículos na
Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, enfatizando a graça
do Senhor Jesus, inclusive o último versículo da Bíblia: “A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém!” (Ap
22.21). Sobre o poder de Jesus Cristo, cito aqui apenas Mateus
28.18: “E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado
todo o poder no céu e na terra.” E este poderoso Jesus disse: “Eis
que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a
força do Inimigo, e nada vos fará dano algum.” (Lc 10.19). Vejam
o que escreveu Paulo, o grande doutrinador da igreja de Cristo:
“Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes
pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.” (1 Co
1.24). PREGAMOS A CRISTO; ELE É PODER.
❹ O poder do Espírito Santo. É para os crentes em Cristo
Jesus, logo é para você. O Senhor Jesus disse: “E eu rogarei
ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ﬁque convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode
receber, porque não o vê, nem o conhece; mas vós o conheceis,
porque habita convosco e estará em vós.” (Jo 14.16,17). Por
ocasião da sua ascensão, disse o Senhor Jesus Cristo: “Mas
53

recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós;
e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a
Judéia e Samaria e até aos conﬁns da terra.” (At 1.8). O Espírito
Santo gloriﬁca ao Pai e ao Filho, Jesus Cristo. Quem vive cheio
do poder do Espírito Santo, com certeza fará coro com o salmista
e dirá: “Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi: que o poder
pertence a Deus.” (Sl 62.11). Este crente também louvará dizendo: “Grande é o nosso Senhor e de grande poder; o seu entendimento é inﬁnito.” (Sl 147.5).
❺ Os crentes precisam de poder. Sabedor disto, o Senhor
Jesus deu poder aos apóstolos antes de envia-los, como está
escrito em Mateus 10.1: “E, chamando os seus doze discípulos,
deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e
para curarem toda enfermidade e todo mal.” Nós precisamos de
poder para não cometer erros, como os saduceus, acerca dos
quais disse Jesus: “Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o
poder de Deus.” (Mt 22.29). Na Assembleia de Deus, os crentes
sempre foram ensinados a buscar o poder de Deus, através da
oração e da meditação na Bíblia. Certa ocasião o Senhor Jesus
disse aos seus discípulos: “Eis que sobre vós envio a promessa
de meu Pai; ﬁcai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto
sejais revestidos de poder.” (Lc 24.49). Este poder é essencial
para evangelizarmos o mundo, e cheios dele “os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor
Jesus, e em todos eles havia abundante graça.” (At 4.33). Está
escrito que Estevão, “cheio de fé e de poder, fazia prodígios e
grandes sinais entre o povo.” (At 6.8).
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Anote os pedidos para cada mês:
JANEIRO: ___________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
FEVEREIRO: _________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

MARÇO: ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ABRIL: _____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

MAIO: _____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
JUNHO: ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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JULHO: ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
AGOSTO: ___________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

SETEMBRO: _________________________________
_________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

OUTUBRO: __________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
NOVEMBRO: _________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

DEZEMBRO: _________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
________________________________________
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