
 

 

 

 

ANO DA REMISSÃO 
Sóstenes Mendes  / 31 Dezembro 2018 

 

 “A vida é construída com a soma progressiva dos atos de cada ano!” 

Tenha uma agenda. Anote tudo que te acontece. Tudo que você aprende na Palavra, tudo que Deus fala 
com você, precisa ser relembrando constantemente. São pequenas peças, que parecem isoladas, mas que 
são dádivas de Deus para serem montadas como “quebra-cabeça” e termos convicções de 
direcionamentos, decisões, firmeza e descanso. 

Salmos 90:12 

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

NOSSAS INTERVENÇÕES (Intromissões) 

Adicionamos nos atos de um ano de vida, muitas coisas que não deveriam estar ali, fruto de falta de fé ou 
de costumes da sociedade. Uma dessas coisas é a ansiedade. Queremos antecipar coisas sem noção sábia 
do tempo e modo.  

Eclesiastes 8:5-6 

5 Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal; e o coração do sábio 
conhece o tempo e o modo. 6 Porque para todo propósito há tempo e modo; porquanto 
é grande o mal que pesa sobre o homem. 

Na ansiedade, como antecipamos coisas que não são os planos de Deus ou são para acontecer 
posteriormente, acabamos não vendo realizados os projetos perfeitos de Deus para nós e muitas vezes 
desistimos deles ou acreditamos que não são para nós, pensamos que Deus não nos atende. Porém, tudo 
que Deus realmente planejou para nós, virá, no tempo certo, não no tempo da nossa ansiedade. 

Quando contamos os dias, quando nos lembramos do que o Senhor já falou, já mostrou, 
escreveu, revelou, nos fez sonhar. Podemos abrir espaço novamente, na continuidade dos anos, 
para que venham os feitos de Deus, no momento certo, construindo a estação presente de um 
modo mais sincronizado com os planos eternos e perfeitos Dele. 

O ANO DA REMISSÃO 

Embora muitos acreditam, equivocadamente, que o Velho Testamento é passado, ele é parte 
da revelação que continua viva, ativa. Se os rituais, as liturgias, muitas práticas já não são para 
este tempo de hoje (tempo da Graça), as verdades que aquelas “sombras” ou “tipos” revelavam, 
continuam valendo no Reino de Deus. São princípios eternos. Revelam o caráter de Jesus e seu 
modus operandi para o cumprimento dos Seus propósitos. 

Portanto, quando lemos sobre questões que achamos que pertencem somente à cultura judaica, 
devemos extrair os princípios que Deus quer nos ensinar através de Seu povo Israel.  
 



O ano da remissão, a cada sete anos, instruía o perdão. 

DEUS FEZ OS ANOS E ESTAÇÕES 

Gênesis 1:14 

14 Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação 
entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. 

ELE PROMETEU BENÇÃOS A CADA ANO 

Provérbios 3:1-2 

1 Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus 
mandamentos; 2 porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida 
e paz. 

Os ciclos e estações, as festas a cada ano, as renovações de Deus a cada estação, mostram com 
clareza que o Senhor trabalha por etapas, ou com etapas. Suas misericórdias se renovam a cada 
manhã, como reinício de cada “página” da vida. Quando Ele determina ao Seu povo que a cada 
sete anos deveriam estabelecer “remissão”, há uma evidência clara do cuidado  com as estações. 

Deuteronômio 15:1 

1 Ao fim de cada sete anos, farás remissão. 

Sem misticismos, veja que Deus apresenta ao Seu povo um padrão. A cada período da vida, no 
conjunto de sete anos, reúna o que te aconteceu e libere perdão. 

Eu aplico esse princípio eterno do Reino na minha vida pessoal. É óbvio que não devemos 
perdoar apenas de sete em sete anos, mas a “figura” do princípio, expresso no Antigo 
Testamento, nos ensina que existem atitudes a serem tomadas a cada nova estação. 

Assim como o Senhor mostrou a José o que haveria de acontecer no Egito nos ciclos de sete 
anos, podemos estabelecer para cada um de nós o encerramento de um ciclo e produzir 
“limpezas”.  

Livre-se de todo peso, toda amarra. Perdoe. Libere perdão e libere seu coração.  

Limpe as gavetas. Gavetas do armário e do coração. Ao final do ano, ao final de um ciclo, veja o 
que não te serve mais e doe, jogue fora, renove. Atitudes, hábitos, manias que não podem mais 
permanecer na sua vida e que vão permitir uma nova estação, libere. 

Estabeleça para você um novo tempo. 

Se você tem questões com alguém, libere, trate, converse, perdoe, mude, delete, vire a página. 
Não permaneça com os mesmos sentimentos, pensamentos, desejos, feridas, lembranças, 
resistências... Libere. Defina hoje um “ano de remissão”. 

Na vida profissional, matrimonial, familiar; na vida financeira, nas amizades... veja o que precisa 
ser mudado e definitivamente, mude. 

Entre no novo ano, verdadeiramente, em novidade de vida! 

 

Ouça as ministrações no site www.projetoadoradores.org 


