Vivendo com Sabedoria
“Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio”.
Sl 90.12
Precisamos parar e avaliar o ano que está findando.
Avaliar a nossa vida familiar, profissional, financeira e espiritual.
Um dos laços do inimigo é sempre nos manter ocupado com algo ou alguma coisa de
maneira que não tenhamos tempo para parar e avaliar os nosso caminhos, os nosso
alvos.
A Bíblia chama esse exercício de meditar.
▪

Js 1:8 - Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito;
então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.

A maioria das pessoas se pergunta por que não foi bem sucedida neste ou naquele
empreendimento. A resposta é: “Você meditou sobre isso?” Orou ao Senhor? Avaliou as
circunstancias? Calculou os custos da torre?
“O mundo sempre nos conduz ao imediatismo. A Palavra, sempre nos ensina a
prudência.”
A superficialidade é a praga do nosso século.
Tudo em nossos dias tem a tendência de ser superficial e isso traduz uma maneira de
viver: todos querem Resultados rápidos, respostas imediatas, relacionamentos sem muito
compromisso, sem comprometimento, sem envolvimento.
Dê uma olhada nas coisas que nos cercam:
▪

Alimentação = fast food. A maioria das pessoas já não almoça em casa, prefere uma
refeição rápida para não perderem tempo ou dinheiro.

▪

Informação = On time, ou seja, em tempo real. Os supervisores e gerentes têm
aparelhos acoplados à orelha para lhe dar relatórios em tempo real. Isso os torna
mais superficiais no relacionamento profissional, tratando colaboradores como
meros prestadores de serviço. Se trouxer resultado serve, se não trouxer resultado
é descartado.

▪

Serviços = Online. A maioria das coisas são feitas por telefone, Internet ou por
terceiros. Ex: lavajato, serviços bancários, tele entregas, pagamentos de contas,
manobristas, personal trainer, personal estilist, personal hair, personal Jesus....

Isso traduz a maneira de viver da nossa sociedade.
Essa maneira de viver é transferida para todos os outros relacionamentos, inclusive o
nosso relacionamento com Deus.
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Portanto, quando esse relacionamento não traz resultados rápidos, o que acontece?
. Nos sentimos frustrados com Deus.
. Decepcionados com a igreja.
. Desacreditados com a Palavra do Senhor.
Qual o resultado?
Mudamos de relacionamento, de igreja, de Senhor...
Isso é uma armadilha do diabo!
A maioria das pessoas quer um relacionamento com Deus sem preço, sem custo, sem
cruz. Tudo rápido, tudo imediato, tudo pronto.
A mentalidade é a seguinte: “Cada um faz uma coisa, cada macaco no seu galho...”
Vamos pagar um pastor para fazer a parte espiritual para nós.
Vamos procurar um irmão mais maduro para nos dá a direção.
Qual o resultado desta mentalidade?
Anulamos o fato de que Deus quer que cada crente seja um ministro. (I Pe 2:9)
Que cada crente aprenda a orar, aprenda a ouvir a Deus, a conhecer a sua Palavra e
seus caminhos.
Que cada crente tenha um relacionamento com Deus e não que o Senhor seja um
resolvedor de problemas.
Isto é libertador! (Jo 8:32)
Se você conhece os caminhos de Deus, isso é liberdade.
Libertação da acusação de não ter dado certo.
Libertação da opressão dos resultados injustos.
Libertação do consumismo oportunista.
Libertação de ter que mostrar algo que ainda não é tempo.
Você precisa conhecer os ciclos da sua vida!
A Palavra de Deus nos ensina e isso é luz para o nosso caminhar.
Jesus sabia exatamente o que a palavra de Deus determinava a seu respeito:
▪

Lc 13:33 - Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se
espera que um profeta morra fora de Jerusalém.

É quando somos confrontados, machucados e quebrantados pela Palavra, que a imagem
de Cristo mais se revela em nossa vida.
▪

2 Co 3:18 - E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por
espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua
própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito
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Existem meios, princípios, para aprendermos a ver quais ciclos estamos vivendo em
cada área de nossa vida.

▪

Lv 25:8-9 – “Contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira
que os dias das sete semanas de anos te serão quarenta e nove anos. 9 Então,
no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta vibrante; no Dia da
Expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra.”

O Velho Testamento existe em função de alguns princípios e um dos mais importantes é o
princípio do Sábado.
Há três Sábados na Bíblia: O dia de Sábado, o ano Sabático e o Sábado de anos.
O Sábado enquanto dia é o sétimo dia da semana, mas Deus diz que além de ter um dia
da semana você terá também um ano inteiro de sábado, ou seja, a cada 6 anos, o próximo
ano (o sétimo) era o ano sabático ou o ano do descanso.
A cada 7 anos sabáticos, ou seja, 07 ciclos de 07 anos, havia o ano do Jubileu, o Sábado
dos Sábados. A cada 49 anos era o Ano do Jubileu. Apartir deste ano tudo era zerado no
marcador. Era o Sábado dos Sábados.
Hoje para nós o Sábado é uma pessoa e não um dia! Jesus é o nosso descanso.
A vida do povo de Israel seguia o princípio dos ciclos de Deus. O ciclo de anos era formado
por um período de sete anos.
O que isso tem haver conosco?
Os princípios de Deus são imutáveis.
Se conhecermos estes princípios e os aplicarmos à nossa vida, teremos sucesso.
O mundo espiritual é dividido em períodos de 07 anos, ou seja, a cada 07 anos um ciclo
novo deveria acontecer na sua vida.
Se você conhecer os ciclos de Deus em sua vida isso te guardará de andar ansioso, ou
desejar aquilo que ainda não é tempo para sua vida, ou até mesmo criar uma expectativa
que não será suprida. A bíblia diz que você terá um coração sábio.
▪

Sl 90:12 – “Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração
sábio.”

E sabedoria é a chave de tudo.
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?
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Nossa vida é marcada por pontos de referência.
Pontos de referências sentimentais, profissionais, espirituais e familiares.
Ex: O primeiro emprego, o casamento, o dia do batismo, o dia da converssão, o primeiro
encontro, o dia do nascimento do primeiro filho...
O que marca o começo desses ciclos?
Divida as áreas da sua vida, um ponto de partida, uma mudança de hábito.
Ex: Um acidente, o casamento, filho, morte de um ente querido, encontro com Deus,
batismo nas águas, no Espírito Santo...
Ao iniciar um novo ano, não indica necessariamente o início de um novo ciclo.
Quem tem um coração sábio identifica qual o ciclo que vai se iniciar em determinada área
da sua vida. Quem não tem revelação, apenas celebra a passagem de ano, come leitoa,
vai para casa e nada mudou em sua vida, só ficou mais velho.
Mas nós somos uma igreja de vencedores. Nada para nós é por um acaso. Há um ciclo de
bênçãos, de vitórias e de conquistas adiante de nós e se quisermos conquistá-los
precisamos ter um coração sábio.
O que você pode esperar de Deus nesse ano?
Não seja como aquelas pessoas que simplesmente desejam: paz, saúde e felicidade. Isso
é natural, até o mundano faz.
Seja você um vencedor, tenha uma palavra profética para caminhar sobre ela, uma
promessa para perseguir, um alvo a atingir.
Chegue junto das pessoas com uma palavra profética e não apenas com uma saudação
sem fundamento, sem propósito.
▪

Sl 90:9-10 – “Pois todos os nossos dias se passam na tua ira; acabam-se os
nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a
setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta; neste caso, o melhor deles é
canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos.”

Moisés afirma que a vida de um homem é formada de 10 ciclos de 07 anos, ou seja, 70
anos.
Talvez você nunca tenha visto estes ciclos se cumprirem em sua vida. Por que?
Porque não concluímos os ciclos de Deus para nós. Nós sempre os interrompemos.
Ex: Na área profissional. A pessoa nunca consegue ficar até o 7 ano, sempre muda de
emprego. Nunca completa um ciclo, portanto começa tudo de novo, de ciclo em ciclo,
sem cumprir o propósito. Nunca vai até o fim, por isso não pode ter a bênção completa.
O período de 07 anos é um tempo completo, um ciclo completo, um tempo de treinamento.
A maioria das pessoas não consegue completar ciclos porque são imediatistas, impacientes
e não sabem nada sobre perseverança.
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Você quer ver a benção de Deus? Vá até o 7 ano!
Vencedores são aqueles que completam a carreira, que vão até o fim, que perseveram.
Vencedor não é aquele que começa bem, mas aquele que conclui os seus ciclos.
1º ANO – O ANO DO APRENDIZADO
PESSOAL OU FAMILIAR:
Ex: Primeiro ano do Casamento.
É o ano mais difícil. É um ano de conhecer realmente o outro, suas manias, suas
preferências, é um tempo de adaptação.
▪ Você sempre dormiu sozinha(o) agora vai ter que aprender a dormir com outro
ocupando o mesmo lugar e talvez o lugar todo.
▪

Um gosta de dormir no escuro completo, “um breu”. O outro já gosta de luz. O que
fazer?

▪

A mulher não sabe cozinhar e o sujeito janta todos os dias.

▪

Você tem mania de limpeza e ele mania de desorganização.

MINISTERIAL OU ESPIRITUAL:
O primeiro ano é marcado pela insegurança, pela falta de convicção. Sempre quer saber
se está certo ou errado.
▪

Como será que é liderar uma célula?

▪

Será que posso fazer o louvor assim?

▪

E se tiver alguém endemoniado perto de mim no Encontro?

▪

Minha primeira pregação no Encontro?

▪

A primeira vez que você foi convidado a testemunhar na frente da igreja?

No primeiro ano existe uma marca: medo, insegurança, dúvida.
Por isso precisamos de pessoas mais experientes do nosso lado, de discipuladores, de
líderes, de testemunhos, de direção, de segurança.

PROFISSIONAL OU FINANCEIRA:
Você achou que sabia e viu realmente que não sabia nada.
▪

Você entrou na empresa agora.
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▪
▪
▪
▪

Fica meio perdido com os colegas, com os procedimentos.
Não conhece a cultura organizacional. As pessoas às vezes riem de você.
Não sabe como faz as coisas da maneira correta, às vezes não sabe nem como
fazer.
Não é hora de falar, de opinar, é hora de ouvir.

2020 está sendo o primeiro ano da sua vida em alguma área?
O primeiro ano é um ano de aprendizado!
PROMESSA: Não é tempo de frutos nem de colheitas, mas de aprendizado.
2º ANO – O ANO DO TRABALHO ÁRDUO
O segundo ano é o ano de trabalhar duro, do serviço pesado, de arregaçar as mangas, o
ano da “ralação”.
Em qualquer área é o tempo em que já ganhamos um pouco de segurança e então nos
entregamos de cabeça.
Este é um ano de quebrar pedras, de trabalhar duro e não um ano de colheita, de frutos.
Ex: O Brasil é o país mais empreendedor do mundo. Mas também é o país recorde em
falência de micro e pequenas empresas. A maioria das micro e pequenas empresas fecha
antes de completarem dois anos. É no primeiro ano que 80% dos micro e pequenos
empreendimentos vão a bancarrota. Por quê? Porque querem arrancar da empresa aquilo
que ela ainda não pode dar.
Ex: É como exigir de uma Jabuticabeira, frutos no segundo ano. Ou querer um pernil
gordo de um leitãozinho de poucos meses. Assim como querer que uma planta cresça antes
do tempo.
Este é um ano que parece que nada vai acontecer. Você perdeu o encanto. É um ano de
paciência, de persistência.
▪

Mt 5:41 Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas.

Ex: É no segundo ano que queremos sair da faculdade, mudar de curso, de emprego,
de profissão, de igreja.
“Você precisava ver aqui no começo o quanto era bom...”.
O segundo ano do casamento é mais difícil do que o primeiro porque você tem que
trabalhar duro.
O primeiro ano o maridão deu um desconto, mas o segundo ele já quer ver o trabalho.
A lua de mel já acabou, aquele fogo já se estabilizou e agora ele quer ver resultados.
No primeiro ano ninguém cobra nada. Todos dizem: “É o começo dele, ele vai aprender.”
Mas no segundo ano é ano de trabalho.
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A maioria dos casais não tem condições de ter uma empregada doméstica nos primeiros
anos, portanto é ano de ambos trabalharem arduamente.
▪

Nunca lavou louça, agora vai ter que lavar.

▪

Nunca cozinhou agora vai ter que aprender de qualquer maneira.

▪

Os convites para almoço e jantar já diminuíram agora não vai ter escapatória, é o
trabalho árduo que a espera.

▪

O homem tinha uma pequena poupança no primeiro ano.

▪

Ganhou isso, ganhou aquilo e deu para passar o ano.

Há muitas arestas para serem paradas, ajustadas. É um ano também de mais brigas
entre o casal, porque eles já têm mais liberdade, mas as coisas ainda não se encaixaram
direito e ambos estão aprendendo sobre a cruz, portanto a carne está aflorada.
Cuidado! Aqui mora o perigo. Não permita que sua liberdade se torne falta de respeito.
O começo do reconhecimento é o respeito. Sem respeito não há reconhecimento.
Portanto se dê ao respeito.
No primeiro ano eu aprendo, no segundo ano exercito o que aprendi.

PROMESSA: Não é tempo de frutos e sim de trabalho duro.

3º ANO – O ANO DA INTIMIDADE, DA ALIANÇA.
Depois de 03 anos de convivência dá para se conhecer de fato uma pessoa. Antes disso
ainda temos muitas falsas expectativas e ilusões.
Em 03 anos você viu todas as suas manias, defeitos, temperamentos. Já explodiram juntos,
já falaram alto, já enfrentaram dificuldades juntos, já ajustaram as expectativas. Você já viu
tudo! Não há mais surpresas.
No seu trabalho é tempo de ganhar intimidade com o ramo, conhecer os caminhos de se
fazer às coisas, as pessoas certas, as oportunidades e um tempo de ganhar um pouco de
reconhecimento.
Não fazemos aliança com ninguém antes de 03 anos. Antes de 03 anos temos apenas
convivência e amizade, mas depois de 03 anos a amizade é checada. É no terceiro período
que a intimidade é estabelecida.
▪ Jo 21:17 Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me
amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez: Tu me amas? E
respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe
disse: Apascenta as minhas ovelhas.
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Jesus chamou a Pedro e perguntou se o amava 3x. É no 3º período que o relacionamento
é checado. Deus prova os relacionamentos, as alianças através de duros testes.
Veja esses ciclos operando na vida dos discípulos:
▪
▪
▪

1 ano – aprenderam a andar com Jesus
2 ano – foram enviados de dois a dois para trabalharem duro
3 ano – foram chamados de amigos, cearam com Jesus, fizeram aliança.

PROMESSA: Não é tempo de frutos e sim aliança.
4º ANO – O ANO DA OPORTUNIDADE, DO TESTE.
Este é o ano que começamos a frutificar, porém é tempo de investimento.
Deus colocará oportunidades diante de você que serão testes para os ciclos da sua
vida. Se você passar pelo 04 ano é sinal de que você vai frutificar.
Nem toda porta que se abre é uma porta de Deus. Você deve orar para discernir as
portas que se abrem diante de você. Há portas que podem ser um teste para desviar
você do propósito de Deus.
▪

2Sm 15:7 Ao cabo de quatro anos, disse Absalão ao rei: Deixa-me ir a Hebrom
cumprir o voto que fiz ao SENHOR.

▪

Lc 13:6 -9 – “Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha
uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. 7
Pelo que disse ao viticultor: Há três anos venho procurar fruto nesta figueira e
não acho; podes cortá-la; para que está ela ainda ocupando inutilmente a
terra? 8 Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu
escave ao redor dela e lhe ponha estrume. 9 Se vier a dar fruto, bem está; se
não, mandarás cortá-la.”

Quatro anos é o tempo limite para Deus encontrar frutos! Se
Deus não encontrar fruto no 4º ano então você terá que começar
de novo.
A grande questão é que a maioria das pessoas não persevera até
o quarto ano. Não desista antes do tempo determinado por
Deus.
Os frutos do 4º ano não são seus:
▪

Lv 19:23-24 – “Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore
de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto; três anos vos será vedado; dele
não se comerá. 24 Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo, será
oferta de louvores ao SENHOR. 25 No quinto ano, comereis fruto dela para
que vos faça aumentar a sua produção.”

Os frutos do 4 ano são de Deus e não nossos. É tempo de reinvestir o que foi
conquistado nos anos anteriores.
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Os 3 primeiros anos Deus guardou os frutos, não foram anos de colheita. Porém os
frutos do 4 ano são do Senhor. Ainda não é tempo de desfrutar da colheita, é tempo de
investir.
A maioria das pessoas não quer investir para depois colher. A grande questão da
prosperidade não é ganhar muito dinheiro, mas sim ter disciplina para investir.
Os frutos do 4º ano devem ser 100% reinvestidos.
O 4º ano do casamento não é o tempo de colher os melhores frutos mas tudo deve
ser reinvestido no casamento. Não é aquele casamento que você sonhou. Ainda é
tempo de investimento.
Na vida espiritual 4 anos é o limite para a frutificação.
Não desista do seu trabalho antes do tempo.
Este próximo ano qual é o seu ciclo na vida financeira?
No seu casamento? Qual é o seu ciclo?
Para cada ano há uma promessa!
PROMESSA: É tempo de frutos, porém devem ser 100% reinvestidos na lavoura.
5º ANO – O ANO DA PERSEVERANÇA.
▪

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. Constancia 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, não desista...
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Este próximo ano pode ser o ano da bênção na sua vida. O ano do milagre, o ano
da restituição. PERSEVERE!
▪ Água batendo em uma rocha.
▪ Locomotiva a 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.
Líderes que ultrapassam a barreira do 5 ano colhem frutos abundantes. Não desiste
no 5 ciclo. Ele é um prelúdio da glória.
É o ano que o diabo mais vai te resistir. Vai dar um desânimo, um abatimento, uma
prostração que vai te levar à perseverança.
PROMESSA: É tempo de perseverança! Deus é fiel.
6º ANO – O ANO DA BENÇÃO TRÍPLICE.
Este é o tempo onde você será colherá 3X mais.
O ano da bênção triplicada, da bênção tríplice.
▪

Lv 25:18-22 – “Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os;
assim, habitareis seguros na terra. 19 A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar e
nela habitareis seguros. 20 Se disserdes: Que comeremos no ano sétimo, visto que
não havemos de semear, nem colher a nossa messe? 21 Então, eu vos darei a
minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por três anos. 22 No oitavo ano
semeareis e comereis da colheita anterior até ao ano nono; até que venha a sua
messe, comereis da antiga.”

Até o 3 ano os frutos são amargos, isto é, não são perfeitos, porém no 6 ano
colheremos 3x mais.
Não é tempo de plantar, mas somente de colher. Chegou à restituição!
PROMESSA: É tempo de colher 3x mais! A bênção tríplice.
7º ANO – O ANO DO DESFRUTE E DESCANSO, ANO DA RECOMPENSA.
O que colheremos no 7º ano, visto que no 6º ano não plantamos?
No 6º ano você colherá tanto que a colheita lhe alimentará por 03 anos consecutivos.
O sétimo ano é um ano de desfrute da colheita, desfrute do trabalho, do dinheiro, do
casamento.
▪

Você vai fazer aquela viagem que você sempre quis com sua família e nunca
pode.

▪

Vai comprar a casa e o carro dos seus sonhos.
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▪

Vai ganhar estabilidade financeira. Terá uma poupança!

Gn 29:20 – “Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos; e estes lhe pareceram como
poucos dias, pelo muito que a amava.”
Se você ama suficientemente algo, 7 anos não será muito tempo. Depende do seu
amor!
Será um ano de prosperidade e abundância.
Você vai comer tudo o que sobrou do 6º ano.
PROMESSA: É tempo de colher 3x mais! A bênção tríplice.
▪

1Co 15:58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é
vão.

8º ANO – O RECOMEÇO DE UM NOVO CICLO
A vontade de Deus é que você conclua seus ciclos.
Sem concluir cada ciclo da sua vida, você nunca experimentará da bênção completa,
mas se voce concluir seus ciclos então voce já começará debaixo da benção.
A benção de Deus sempre está conosco, mas a Bênção Tríplice é somente no 6º
ano. É uma bênção muito especial.
O oitavo ano é o recomeço de um novo ciclo, mas também é um tempo de
semeadura.
Hoje nós estamos aqui para fazer uma grande semeadura!
▪

Mc 8:1-5 – “Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo
eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: 2 Tenho compaixão
desta gente, porque há três dias que permanecem comigo e não têm o que comer.
3 Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho; e alguns
deles vieram de longe. 4 Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá
alguém fartá-los de pão neste deserto? 5 E Jesus lhes perguntou: Quantos pães
tendes? Responderam eles: Sete.”

Na verdade eles tinham 8 pães, mas o texto mostra que eles esqueceram um único
pão no barco (vs. 14), indicando que o oitavo ano é o recomeço de um novo ciclo.
▪

Mc 8:14 – “Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e, no barco, não
tinham consigo senão um só.”

Quando eles voltaram para o barco eles só tinham 1 pão, que eles não colocaram
na oferta da multiplicação dos Pães. Todos os que eles semearam se multiplicaram, mas o
que eles não semearam não se multiplicou, tiveram que dividi-lo em 12.
Hoje Deus está pedindo que você semeie o seu único pão! Se você der não haverá
falta no barco, quando você voltar, porque Deus irá multiplicá-lo.
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Deus hoje está lhe pedindo o 8º pão. Se você der não lhe fará falta, mas se você
semear, você vai colher. Deus vai multiplicá-lo e você terá até mesmo para dar a outros.
Em qual ciclo você está?
1 ano – ano do aprendizado
2 ano – ano do trabalho árduo
3 ano – ano da aliança
4 ano – ano da oportunidade
5 ano – ano da perseverança
6 ano – ano da bênção tríplice
7 ano – ano do descanso, da recompensa
8 ano – ano do recomeço, um novo ciclo
▪
▪
▪

Em qual ciclo você está?
Na sua área financeira
No seu casamento
Na sua vida com Deus
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