
Jo 8.31,32 
Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós 

permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus 
discípulos; 32 e conhecereis a verdade, e a verdade vos 

libertará. 
 
Receber revelação (Rhema) da Palavra de Deus é libertador. Nos 
livra de vivermos ansiosos e também de vivermos sem propósitos. 
 
Aprendemos isso analisando a maneira como Deus instruiu Israel a 
viver quando entrasse em Canaã. A cada sete anos a terra 
descansaria, nada de plantações, nada de arado, os frutos 
deveriam cair na terra a fim de adubá-la e de alimentar também os 
pobres, as viúvas, os órfãos e os viajantes. Até o mato deveria 
crescer livremente, ou seja, a cada sete anos o povo de Deus 
descansaria do trabalho duro para se voltar somente ao Senhor, 
para adorá-lo, para celebrar o Seu nome. 
 
Lv 25.1-7 - Disse mais o Senhor a Moisés no monte Sinai:  
2 Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes 
entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado 
ao Senhor. 3 Seis anos semearás a tua terra, e seis anos 
podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos; 4 mas no 
sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra, 
um sábado ao Senhor; não semearás o teu campo, nem 
podarás a tua vinha. 5 O que nascer de si mesmo da tua sega 
não segarás, e as uvas da tua vide não tratada não 
vindimarás; ano de descanso solene será para a terra. 6 Mas 
os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti, e ao 
teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro 
que peregrina contigo, 7 e ao teu gado, e aos animais que 
estão na tua terra; todo o seu produto será por mantimento. 
 
Deus estabeleceu Ciclos de 7 anos sobre o povo de Israel, para que 
atingisse níveis de crescimento e maturidade e eu creio que esse 
princípio vale para todo ser humano ainda hoje, principalmente para 
a Igreja do Senhor.  
 
Podemos tirar lições preciosas e viver livres de toda pressão de 
darmos frutos antes do tempo.  
 
Podemos viver com propósito, pois, cada ano de um ciclo tem seu 
propósito específico. Por isso, temos que agir com sabedoria e 
pedir revelação de Deus, para não perdermos os ensinamentos e 
os frutos de cada ano e nem a colheita de cada Ciclo. 
 

 
 



O Ano da Perseverança, 
O Ano da Fé  

 
Estamos vivendo no 3º Ciclo de 7 anos deste ministério. E dentro 
deste 3º Ciclo estamos no 5º ano, o ano da perseverança.  
 
Lv 19.23-25 - Quando tiverdes entrado na terra e tiverdes 
plantado toda qualidade de árvores para delas comerdes, 
tereis o seu fruto como incircunciso; por três anos ele vos 
será como incircunciso; dele não se comerá. 24 No quarto 
ano, porém, todo o seu o fruto será santo, para oferta de 
louvor ao Senhor. 25 E partindo do quinto ano comereis o seu 
fruto; para que elas vos aumentem a sua produção. Eu sou o 
Senhor vosso Deus. 
 
O 5º ano é um ano difícil porque no 4º ano somos postos à prova, 
o 4º ano é o ano da oportunidade ... 24 No quarto ano, porém, 
todo o seu o fruto será santo, para oferta de louvor ao 
Senhor... 
 
Assim, o 5º, é o ano que vem depois de ofertarmos a Deus os 
primeiros frutos de três anos de muito trabalho. É um ano de fé, 
quando devemos perseverar nas Promessas de Deus e em Seus 
princípios. 
 
É no quinto ano que muitas empresas fecham, que muitos casais 
se divorciam, que ministérios fecham as portas. É no quinto ano 
que muitos ciclos são quebrados e os frutos não vingam. 
 
No entanto, nós da IDPB Cidade Nova, temos aprendido a 
perseverar com fé nas promessas de Deus para nós e nossas 
famílias. I Co 2.9,10 - Mas, como está escrito: As coisas que 
olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o 
coração do homem, são as que Deus preparou para os que o 
amam.10 Porque Deus no-las revelou pelo seu Espírito; pois o 
Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmos as 
profundezas de Deus. 
 
As bênçãos de Deus para nós são maiores do que as podemos 
imaginar, por essa razão que Ele nos deu olhos espirituais. Para 
que as possamos visualizá-las, pela fé. 
 
Para vermos com os olhos espirituais, primeiramente, devemos 
rasgar o véu da lógica e começar a usar a linguagem da fé. E a 
linguagem da fé é baseada na Palavra de Deus. 
 
A Abraão Deus se revelou como o Deus Todo Poderoso  



Gn 17:1-6 - Quando Abrão tinha noventa e nove anos, 
apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-
Poderoso; anda em minha presença, e sê perfeito; 2 e firmarei 
o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. 3 Ao 
que Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe, 
dizendo: 4 Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e 
serás pai de muitas nações; 5 não mais serás chamado 
Abrão, mas Abraão será o teu nome; pois por pai de muitas 
nações te hei posto; 6 far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti 
farei nações, e reis sairão de ti; 
 
Abraão passou a andar e viver pela fé nessas promessas. Já não 
era mais Abrão e sim Abraão. 
 
A Moisés, revelou-se como o Deus do agora: Eu Sou o que Sou 
Êx 3.13-15 - Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for 
aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me 
enviou a vós; e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? 
Que lhes direi? 14 Respondeu Deus a Moisés: EU SOU O QUE 
SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me 
enviou a vós.  E também como o Deus das gerações futuras: 15 
E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: 
O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós; este é o meu 
nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em 
geração. 
 
Moisés partiu em direção a Faraó para derrota-lo no presente, mas 
ao mesmo tempo dirigiu-se ao povo de Israel para dar-lhes 
esperança. 
 
Esses homens creram na Palavra de Deus para si e se apegaram a 
ela de tal maneira que não puderam fazer outra coisa a não ser 
fazer a vontade de Deus até o fim de seus dias. 
 
Temos que crer que Deus quer abençoar-nos hoje, porque somos 
Seus filhos. 
 
 
Os inimigos da fé sobrenatural 
 
No domingo passado vimos que existem inimigos da fé que trás 
resultados e esses inimigos, uma vez derrotados, não podem nos 
impedir de realizar os propósitos de Deus. 
 
Quando entramos em intimidade com Deus, alimentamos o espírito 
com a oração e o estudo da Palavra. Então, cresce em nós a 
natureza divina e vivemos vitoriosos. 



 
Devemos identificar a voz do inimigo, calá-lo, e somente falar a 
linguagem da fé.  
 
A linguagem da fé vem da Palavra de Deus 
 
A primeira coisa que você faz no dia determina o restante de suas 
horas; a última coisa do dia determina a sua noite. Por isso é 
necessário começar e terminar o dia com a Palavra de Deus, para 
que assim possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. 
 
Temos que viver o 5º ano crendo que no 6º ano a bênção de Deus 
será tríplice sobre os que perseverarem até o fim, porque é assim 
que a Palavra de Deus diz: Lv 25.20,21 - Se disserdes: Que 
comeremos no sétimo ano, visto que não haveremos de 
semear, nem fazer a nossa colheita? 21 então eu mandarei a 
minha bênção sobre vós no sexto ano, e a terra produzirá 
fruto bastante para os três anos. 
 
Deus nos dá as sementes através as Sua Palavra. Conforme a 
semente, assim é o fruto. A Palavra de Deus não volta para Ele 
até que cumpra a missão para qual foi enviada. Isaías 55:10,11 
Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e 
para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e 
brotar, para que dê semente ao semeador, e pão ao que come, 
11 assim será a palavra que sair da minha boca: ela não 
voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e 
prosperará naquilo para que a enviei. 
 
Temos na Bíblia exemplo a serem seguidos por nós a fim de que, 
de pessoas que perseveraram na fé: 
 
1. Abel nos dá exemplo de como devemos trazer nossos dízimos 
e ofertas a Deus - Hb 11.4  Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais 
excelente sacrifício do que Caim; pelo qual obteve 
testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto 
às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de 
morto, ainda fala. 
 
2. Enoque nos dá o exemplo de como devemos ser santos para o 
Senhor – Hb 11.5,6 Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver 
a morte; não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes 
da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a 
Deus. 6  De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, 
porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus 
creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o 
buscam.  
 



3. Noé nos dá exemplo de como devemos fazer a obra de Deus – 
Hb 11.7 Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de 
acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a 
Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa; pela 
qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que 
vem da fé. 
 
4. Abraão nos dá o exemplo de como devemos obedecer a 
Palavra de Deus e o Seu chamado – Hb 11.8  Pela fé, Abraão, 
quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que 
devia receber por herança; e partiu sem saber aonde ia.  
 
5. Sara nos dá exemplo como devemos crer nos milagres, sem 
duvidar do poder de Deus – Hb 11.11,12 Pela fé, também, a 
própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o 
avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia 
feito a promessa. 12  Por isso, também de um, aliás já 
amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as 
estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia 
do mar. 
 
Conclusão: 
 
O mundo e as trevas vão continuar trabalhando pesado para 
aniquilar a nossa fé em Deus e em Sua Palavra, mas temos que 
guardar bem firme em nosso coração a pergunta que Jesus nos faz: 
Que queres que eu te faça?  


