
Há alguns anos atrás, o Senhor nos deu revelação sobre os ciclos 
da vida e o quão importante é conhecê-los. 
 

“Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos 
coração sábio”. 

Sl 90.12 
 
Nesse texto a Palavra nos ensina que devemos sempre avaliar 
nossa vida, em cada área (espiritual, familiar, profissional, etc...). 
 
Um dos laços do inimigo é sempre nos manter ocupados com algo 
ou alguma coisa, de maneira que não tenhamos tempo para parar e 
avaliar os nossos caminhos, os nosso alvos. 
 
No entanto, observando o modo como Deus tratou com Israel no 
Antigo Testamento, aprendemos o princípio dos ciclos de 7 anos: 
 
Lv 25.8,9 - 8 Também contarás sete sábados de anos, sete 
vezes sete anos; de maneira que os dias dos sete sábados de 
anos serão quarenta e nove anos. 9 Então, no décimo dia do 
sétimo mês, farás soar fortemente a trombeta; no dia da 
expiação fareis soar a trombeta por toda a vossa terra. 
 
A cada seis anos, o sétimo era o ano sabático, ano de descanso e 
o ano em que mais Israel celebrava e adorava a Deus. Ao se 
completarem 7 ciclos de 7 anos, era celebrado o ano do Jubileu, 
no qual tudo era zerado (dívidas canceladas, propriedades eram 
devolvidas e os pecados de todos eram perdoados) e começava 
uma nova contagem de ciclos para a nação de Israel. 
 
Os princípios de Deus são imutáveis, por isso, ainda valem para 
nós hoje. O Salmo 90.12, fala de termos um coração sábio, porque 
sabedoria é tudo. 
 
Quando conhecemos o que Deus tem em Seu coração para nós, 
somos libertos da ansiedade de termos o que ainda não é tempo 
de recebermos. Também somos libertos da pressão de darmos 
frutos antes do tempo de Deus. 
 
A maioria dos problemas que temos não é uma questão que 
envolve o diabo e nem mesmo Deus, mas uma questão de falta de 
sabedoria da nossa parte. 

 
Como eu começo a contar esse ciclo? 

 
Nossa vida é marcada por pontos de referências. Pontos de 
referências sentimentais, profissionais, espirituais e familiares. 

 



Ex: O primeiro emprego, o casamento, o dia do batismo, o dia da 
conversão, o primeiro Encontro, o dia do nascimento do primeiro 
filho... 
 
O que marca o começo desses ciclos? 
 
Um ponto de partida, uma mudança de hábito. 

 
Ex: Um acidente, o casamento, nascimento de um filho, morte de 
um ente querido, encontro com Deus, batismo nas águas, no 
Espírito Santo, consagração ao ministério, começo da liderança..´ 
 
No entanto, é preciso concluir cada ciclo de 7 anos para ver as 
bênçãos concretizar-se em nossa vida. Infelizmente temos o hábito 
de interrompê-los, sempre em busca de resultados mais rápidos, 
instantâneos. Não temos paciência. 
 
Cada ano de um ciclo tem um propósito específico: 
 
O 1º ano é o ano do aprendizado 
   PROMESSA: Não é tempo de frutos e sim de aprendizado. 

O 2º ano é o ano do trabalho árduo 
   PROMESSA: Não é tempo de frutos e sim de ser treinado no 

valor trabalho duro. 

O 3º ano é o ano das alianças 
   PROMESSA: Não é tempo de frutos e sim de ser reconhecido 

pelo esforço. 

O 4º ano é o ano do reinvestimento dos primeiros frutos 
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. 

   PROMESSA: É tempo de frutos, porém aprenderemos o exercício 
do reinvestimento. 
 
O 5º ano é o ano da perseverança, do teste 
   PROMESSA: É tempo de perseverança! De aprendermos que 

Deus é fiel. 

O 6º ano é o ano da bênção tríplice, da colheita 
   PROMESSA: É tempo de colher 3x mais! A bênção tríplice. 



O 7º ano é o ano do descanso 
   PROMESSA: É tempo de descanso, de desfrute e de 

recompensa. 

 
Nosso ministério aqui na IDPB Cidade Nova, completou 18 anos dia 
28 de setembro de 2016. Já completamos 2 ciclos (14 anos), então 
estamos no 3º ciclo, iniciando o 5º ano. 
 
 

O Ano da Perseverança, do teste 
 

2 Rs 13:17-19: “E disse: Abre a janela para o oriente; ele a 
abriu. Disse mais Eliseu: Atira; e ele atirou. Prosseguiu: 
Flecha da vitória do SENHOR! Flecha da vitória contra os 
siros! Porque ferirás os siros em Afeca, até os consumir. 
18  Disse ainda: Toma as flechas. Ele as tomou. Então, 
disse ao rei de Israel: Atira contra a terra; ele a feriu três 
vezes e cessou. 19  Então, o homem de Deus se indignou 
muito contra ele e disse: Cinco ou seis vezes a deverias 
ter ferido; então, feririas os siros até os consumir; porém, 
agora, só três vezes ferirás os siros.”  

 

Este é um exemplo claro do que acontece com alguém que para 
antes da hora. 

 
Deus espera que você atire as flechas contra seus inimigos, 5 ou 6 
vezes. Não podemos desistir antes. 
 
Este é o tempo onde você será estimulado por outros a parar, a 
desistir. Irão dizer que o preço é alto demais. 
 
Propostas encantadoras irão aparecer para te mudar de foco, de 
propósito.  
 
O Segredo do Vencedor não está na explosão e sim na constância. 
Há um poder na constância. Constância produz poder! Se você não 
desistir você completará os seus ciclos. 
 
Algo que você faz todos os dias está mudando a sua vida! O 
vencedor não desiste, ele persevera! Não desista... 
 
Este próximo será o ano da bênção em nossa vida. O ano do 
milagre, o ano da restituição. PERSEVERE! 

 Água batendo em uma rocha. 
 Uma locomotiva à velocidade constante de 60 Km por hora 

atravessa uma parede de 2 metros. 



 O laser nada mais é do que um foco de luz concentrado. 
 
Vencedores fazem diariamente o que derrotados fazem 
ocasionalmente. 

 
É o ano em que o diabo mais vai te resistir. Vai dar um desânimo, 
um abatimento, uma prostração que vai te levar a querer desistir. 
 
Geralmente no 5º ano de um casamento vem a crise, vem o 
divórcio. No quinto ano muitas empresas que iam bem abrem 
falência. Muitos fracassam no 5º ano.  
 
Quem ultrapassa a barreira do 5° ano colhe frutos abundantes. Não 
desista no 5º ano do ciclo. Ele é um prelúdio da glória. 
 
No entanto, como o 6º ano será o ano de grande colheita, no 5º 
ano é preciso trabalhar na ampliação e na construção de novos 
celeiros, ou boa parte da colheita se perderá. Não é tempo de 
perder o foco! É tempo de perseverar! 
 
Perseverar em quê? Na fé. Crendo na Palavra, nas promessas de 
Deus. 
 
O 5º ano é um tempo em que temos que colocar em prática nossa 
fé, mais do que nunca. 
 
Olhe ao seu redor e veja quantos estão desistindo, jogando a toalha 
mesmo. Mas você vai dizer pela fé na Palavra, no Senhor Jesus e 
nas promessas de Deus: Eu não desistirei, pois eu sei que os 
meus frutos estão chegando!  
 
No ano anterior surgiram os primeiros frutos, porém não eram 
nossos, mas de Deus, por serem as primícias Ex 22.29 - Não 
tardarás em trazer as primícias da tua ceifa e dos teus 

lagares. O primogênito de teus filhos me darás. 
 
 
PROMESSA: O tempo da perseverança é tempo de aprendermos 
que Deus é fiel. 
 
Conclusão: Hoje é o dia de você declarar a Deus sua persistência. 
                     É o dia de declarar pela fé que não irá desistir, da fé, 
                     da liderança, do casamento, da faculdade, do  
                     empreendimento que Deus colocou em suas mãos, 
                     declare hoje a sua cura, a sua libertação em nome de  
                     Jesus!   
 
 


