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AS LIÇÕES DOS NÚCLEOS 
#09 – O ANO VAI INDO EMBORA.  
          O que ainda posso construir? 
 

Gênesis 1:14 
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. 

 
Foi Deus quem criou as estações. Delas, a mais completa é chamada de ano. Em um ano todas as 
estações menores se consolidam. Contamos a vida por anos. Tudo se renova a cada dia, a cada 
semana, a cada mês... mais ainda, a cada ano! Saber disso pode nos ajudar muito na renovação 
do ânimo, da visão, das estratégias e força. 
 
Tem gente que não gosta de falar os anos de vida que tem, mas eles são como um mapa que 
anuncia por onde já passamos, aonde chegaremos. 
 
Se vamos reiniciar o ciclo do ano – como nos acontecerá daqui a poucas semanas – podemos ser 
sábios: 1. Avaliando com gratidão o que vivenciamos na estação que está se encerrando. 2. 
Planejando, diante do Senhor, o que semearemos para a próxima temporada. 
 
Muitos nem fazem essa distinção de ciclos; vivem no automático, lutando só para pagar contas.  
 

Jeremias 8:7 
Até a cegonha no céu conhece as suas estações; a rola, a andorinha e o grou 
observam o tempo da sua arribação; mas o meu povo não conhece o juízo do 
SENHOR. 
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Mas, se houver um tempinho que seja, de reflexão - a lição de hoje é para isso – poderemos ouvir 
o Espírito Santo nos ensinando e guiando para um próximo ano mais frutífero e vitorioso! 
 
A ANSIEDADE / O ano está indo embora 
Tudo passa muito rápido. 
 

Daniel 12:4 
Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo; muitos 
correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará.    
 
1 João 2:17 
Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência; aquele, porém, que faz a 
vontade de Deus permanece eternamente. 
 
Provérbios 12:25 
25 A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. 

 
 
Há um mecanismo inconsciente, um motor em nossa mente, que anuncia o fim dos ciclos. Isso 
acontece com crianças e adultos quando as férias vão terminando; acontece com os mais velhos, 
ao pressentirem que a vida já passou... Todos nós experimentamos, de alguma forma, a contagem 
regressiva inconsciente da nossa alma.  
 
No final de um ano essa pressão se manifesta também. Queremos aproveitar o tempo que ainda 
resta para corrigir os trilhos, recuperar prejuízos, não perder algumas oportunidades de ganho e 
lucro... É assim que a ansiedade vai se aproximando, “fazendo ninho”, “esquentando a cuca”. 
 

Salmos 37:4-7 
Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração. 5 Entrega o teu 
caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele fará. 6 Fará sobressair a tua justiça 
como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia.  
7 Descansa no SENHOR e espera nele, não te irrites por causa do homem que 
prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. 

 
Decida hoje descansar em Deus. Isso não é um esforço intelectual, mas uma obediência em 
culto, louvor, estudo da Palavra, comunhão com os irmãos, servindo a todos. 
 
No descanso, temos mais condições de pensamento sábio, raciocínio didático que nos dá 
sabedoria para o tempo e modo. 
 

Eclesiastes 8:5-6 
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. 

 
O tempo da Festa de Tabernáculos é o ensino bíblico para a mudança das estações. Entender o 
processo natural e divino da semeadura, o cuidado com a terra plantada, colheita e desfrute em 
gratidão, é fundamental para a maturidade que nos conduz ao descanso. 
 
Ouça no site do Projeto Adoradores as ministrações sobre a festa bíblica de Tabernáculos. 
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Decida hoje não andar ansioso por compras, presentes, dinheiro, tentativas de aproveitar o 
restante de ano... nada de ansiedades. Decida finalizar este ciclo chamado 2020 em mais 
comunhão e intimidade com Deus. “...o mais, Ele fará!” 
 
PLANEJE O PRÓXIMO ANO 
Nas ministrações de Tabernáculos você ouvirá o ensino sobre os 3 cestos. 
A palavra profética, fundamentada na gratidão e na colheita que já foi dada por Deus, nos leva a 
uma visão e ação profética. 
Se você não vive isso, este é o tempo para crescimento e amadurecimento. Estude a Palavra, ouça 
e pratique. 
 
Qual o propósito de Deus para a minha vida? Quero saber e colocar em prática. 
Esse é um dos meus alvos para o próximo ano!  
 
Exercício para casa: Medite no capítulo 8 de Romanos. 

 
Decido me tornar mais discípulo e menos “evangélico” 
Não serei um cristão nominal, frequentador de igreja! 
 

Romanos 8:29-30 
29 Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre 
muitos irmãos. 30 E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que 
chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também 
glorificou. 
 

SEREI UM SEMEADOR 
Quero que a minha vida seja para servir aos outros. Com meus dízimos, primícias para Deus, com 
minhas ofertas, com meu serviço incondicional ao próximo – principalmente os próximos demais, 
dentro da minha casa – terei a alegria, o prazer de dar! Não me faltarão sementes. O fluxo da vida 
- como um grande lago que deixa a água seguir pelo rio abaixo, porque sempre recebe, correrá  
na minha vida a partir de agora, como nunca vi antes! 
 
OUTRAS DECISÕES PARA O PRÓXIMO ANO 
O que mais essa lição te inspira pensar?  
Quais outras áreas e coisas da vida podem ser profetizadas para 2021? 
 
Façam uma lista. 
Compartilhe com as pessoas da sua casa. 
 

Daniel 2:20-22 
20 Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria 
e o poder; 21 é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis; ele dá 
sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. 22 Ele revela o profundo e o escondido; 
conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. 
 
Atos 14:15-18 
15 Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos 
sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, 
que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles; 16 o qual, nas gerações passadas, permitiu que 
todos os povos andassem nos seus próprios caminhos; 17 contudo, não se deixou ficar sem 
testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, 
enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. 18 Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que 
impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. 


