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O Evangelho do Senhor Jesus Cristo começa com o chamado ao arrependimento. Ele mesmo declarou: “Daí 
por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.” Mateus 
4:17 
 

Aprendemos com a Bíblia, através do nosso irmão Marcelo Jammal, que a obra da Igreja, o Corpo de Cristo 
na terra, é proclamar as boas notícias do Reino aos perdidos, levando o descrente a crer em Jesus, levando 
o crente a ser semelhante ao Mestre e levando o discípulo a ser frutífero! 
 
O arrependimento, o retorno, a volta para novos começos, é a base de todo o cuidado da Igreja com as 
pessoas. Nada será construído solidamente se não houver uma mudança radical nas nossas vidas. Deixamos 
as trevas, nosso autogoverno, a subcultura do mundo e nossas marcas, feridas e fortalezas para assumir 
plenamente a cultura do Reino de Deus, submissos ao Seu governo, a fim de frutificar e multiplicar na terra; 
na terra de agora e na terra do “novo céu e nova terra”. 
 

Apocalipse 21:1-4 
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não 
existe. 2 Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, 
ataviada como noiva adornada para o seu esposo. 3 Então, ouvi grande voz vinda do trono, 
dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão 
povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. 4 E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, 
e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras 
coisas passaram. 
 
João 15:16 
Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos 
designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto 
pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. 
 
Gênesis 1:28 
E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-
a; dominai... 

 
As transformações, curas, libertação e edificação do Evangelho de Jesus Cristo em cada um de nós tem um 
propósito, vai além da benção pessoal. Visa sermos semelhantes a Cristo, para o cumprimento do ministério 
Dele na terra, edificando pessoas, discípulos de Jesus com autoridade e unção para a transformação 
universal, rumo à eternidade. 
 
O tempo do fim que vivemos não nos permite mais gastar energia com coisas que não geram a 
transformação das pessoas e famílias, da sociedade, rumo à eternidade. Precisamos realinhar nossas vidas 
com o Reino de Deus ou seremos capazes apenas de servir o anticristo. 
 

Mateus 25:1-13 
1 Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a 
encontrar-se com o noivo. 2 Cinco dentre elas eram néscias, e cinco, prudentes. 3 As néscias, ao 
tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo; 4 no entanto, as prudentes, além das 
lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. 5 E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e 
adormeceram. 6 Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro! 7 Então, se 
levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. 8 E as néscias disseram às 
prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão-se apagando. 9 Mas as 
prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras! Ide, antes, aos que o 
vendem e comprai-o. 10 E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas 
entraram com ele para as bodas; e fechou-se a porta. 11 Mais tarde, chegaram as virgens néscias, 
clamando: Senhor, senhor, abre-nos a porta! 12 Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos 
conheço. 13 Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. 
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12 ESTÁGIOS DA VIDA HUMANA 
Ministério com Famílias 2022 
 
 
No decorrer dos anos, nossa vida se desenvolve em fases. Identificamos algumas delas facilmente 
com elementos do senso comum, de modo popular. Damos nomes a essas estações e seguimos 
tentando vencer os desafios de cada época.  
 
Algumas dessas fases não conseguimos discernir, lutamos como cegos em batalhas perdidas. 
Sofremos danos consideráveis, alguns irreparáveis, por falta de conhecimento, falta de 
paternidade sábia, falta de famílias funcionais guiadas pela Palavra de Deus e por falta de estudo, 
falta de instrução humana precisa. É assim que o maligno encontra brechas para cirandar. 
 
Seguimos a vida caminhando por experiências que deixam marcas difíceis ou conquistas 
memoráveis. Como as fases não são independentes, mas afetam umas às outras, os problemas 
ocultos ou explícitos dessas marcas difíceis são transferidos para os anos seguintes.  
 

Salmos 26:2 
Examina-me, SENHOR, e prova-me; sonda-me o coração e os 
pensamentos. 
 
Provérbios 21:1-2 
Como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do SENHOR; 
este, segundo o seu querer, o inclina. 2 Todo caminho do homem é reto 
aos seus próprios olhos, mas o SENHOR sonda os corações. 
 
Romanos 8:26-28 
Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; 
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede 
por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. 27 E aquele que sonda 
os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade 
de Deus é que ele intercede pelos santos. 28 Sabemos que todas as coisas 
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu propósito. 

 
Precisamos cuidar bem de cada estação que vivemos. Caso alguma delas não tenha sido 
devidamente cuidada, a Palavra de Deus, os moveres do Espírito Santo no meio da Igreja, e os 
ministérios e ministros, foram dados para o “aperfeiçoamento dos santos”. Portanto, hoje é tempo 
de cuidar de cada episódio das estações das nossas vidas. 
 

Efésios 4:11-16 
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros 
para evangelistas e outros para pastores e mestres, 12 com vistas ao 
aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para 
a edificação do corpo de Cristo, 13 Até que todos cheguemos à unidade 
da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, 
à medida da estatura da plenitude de Cristo, 14 para que não mais 
sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao 
redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela 
astúcia com que induzem ao erro. 15 Mas, seguindo a verdade em amor, 
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, 16 de quem todo o 
corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo 
a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a 
edificação de si mesmo em amor. 

 
A infância, por exemplo, é uma estação cheia de memórias; são as experiências das descobertas. 
Alguns consideram ser o tempo mais importante da vida. A Bíblia nos afirma que aquilo que for 
ensinado às crianças permanecerá.  
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Provérbios 22:6 
Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for 
velho, não se desviará dele. 

 
O que foi ensinado a você nos primeiros anos de vida? O que você viveu ou deixou de viver em 
família? Quais marcas você trouxe para as demais fases da vida? Outra pergunta importante; o 
que te afeta hoje e foi plantado na infância? Quais questões já foram trabalhadas pelo Espírito 
Santo em relação às suas memórias e experiências quando criança? 
 
Para muitos, a fase da adolescência é chamada de “aborrecência”. São desafios enormes no 
relacionamento entre pais e filhos. O que te aconteceu na adolescência? Quais lembranças 
maravilhosas e quais traumas, feridas, ausências, carências...? 
 
O estabelecimento profissional que deve romper na fase adulta e a formação de uma nova 
família são elementos desafiadores para todos; muitas pessoas sucumbem. Falta ensino, visão, 
suporte, sustento, coragem, apoio etc. Somente alguns se estabelecem bem na caminhada, em 
função de famílias fortes e bem estruturadas e em função de estudo e relacionamentos bem-
sucedidos.  
 
Cada família tem uma cultura e uma história; cada povo tem valores e costumes e o indivíduo vai 
se formando à medida que toma contato com esses elementos da vida social, intelectual e 
espiritual. Cada fase tem sua importância, deixa marcas, estabelece alicerces para todo o restante 
da vida. Elas não podem ser “atropeladas”, esquecidas no passado. Precisamos de uma 
organização que vem da graça de Deus, seguindo os princípios divinos ensinados no Evangelho 
de Jesus Cristo. Precisamos, muitas vezes, voltar a essas fases para intervenções de cura, 
libertação, ordenação e vitórias. 
 
Normalmente, nós cuidamos das urgências e das emergências no dia a dia e negligenciamos 
aquilo que é fundamental, prioritário. As responsabilidades e desafios em cada estação ou em 
cada conquista, nos obrigam a seguir adiante, mesmo que sejamos levados a deixar “por baixo 
do tapete”, inúmeras questões não resolvidas. Até a vida cristã, no formato religioso vigente, 
demanda seguirmos a todo custo, sem tempo ou atenção para com o percurso já vivido. A correria 
tornou-se o padrão. 
 
A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo tem interesse em “fazer novas todas as coisas”. O novo 
nascimento implica em uma nova dimensão do Reino de Deus, que traz a cultura do Céu, valores 
eternos e alvos para todas as questões da nossa vida. 
 

2 Coríntios 5:17 
E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já 
passaram; eis que se fizeram novas. 
 
João 14:26 
mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, 
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos 
tenho dito. 

 
O Dr. Thomas Armstrong é Ph.D. em Psicologia, renomado professor e Diretor Executivo no 
Instituto Americano de Aprendizagem e Desenvolvimento Humano. Ele ensina sobre 12 Fases da 
vida humana e trata das características de cada uma delas. Para ele, as dádivas de cada estação 
precisam ser valorizadas por toda a vida, assim como os fatos e marcas que tentamos deixar para 
trás precisam ser resgatados e cuidados. Isso é totalmente coerente com o que a Palavra de Deus 
nos ensina:  

Jeremias 6:16 
Assim diz o SENHOR: Ponde-vos à margem no caminho e vede, 
perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho; andai por ele 
e achareis descanso para a vossa alma; mas eles dizem: Não andaremos. 
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Como na Escola, a cada ano aprendemos um conjunto de matérias e somos submetidos a provas, 
a fim de passarmos para o próximo estágio. Se a cada estação da vida deixamos abandonadas as 
matérias nas quais fomos reprovados, lá na frente, em outras fases, como na criação de filhos ou 
na velhice, teremos que suportar o peso de problemas que não foram resolvidos e que colocam 
em grande risco nossa estabilidade. 
 
Alguns estranham quando uma multa chega pelo Correios; não se lembram de onde passaram 
indevidamente. Terão custos extras. No caso de multas do trânsito, podemos dar um jeito e pagar. 
Mas, algumas multas da vida, por erros passados, conscientes ou não, podem colocar um 
casamento em risco, ou a vida profissional, as finanças e até nossa eternidade pode ficar 
comprometida.  
 
A ideia de que o diabo está furioso é comum no meio evangélico, alguns acham que o maligno 
veio sem motivos ou por retaliação e que uma “oração forte” vai resolver tudo. Outros pensam 
que a vida é assim mesmo, muito difícil, injusta, e que as coisas ruins estão acontecendo só com 
eles. Já vimos gente que pensa que Deus se esqueceu ou não se importa com seus problemas. 
Porém, inúmeras vezes, o que acontece é a cobrança implacável das fases mal construídas, mal 
vividas. A Palavra do Senhor nos ensina a “olhar as veredas antigas” e avaliar nossas vidas diante 
da Verdade. O Reino de Deus nos disponibiliza recursos para transformações e vitórias pelo 
discipulado da vida cotidiana do Corpo de Cristo! 
 
Resta saber se queremos seguir com os altos custos das “multas da vida”, correndo todos os riscos 
de fracasso, ou se vamos render e expor nossa vida ao Governo de Cristo, pelo discipulado cristão 
genuíno, que vem para nos abençoar. 
 
O Dr. Thomas Armstrong ensina sobre 4 Fases e 12 Estágios. 
 
 

 
FASE 1 

• Pré-nascimento: Potencial  
• Nascimento: Esperança 
• Infância (idades de 0 a 3 anos): Vitalidade 
• Primeira Infância (de 3 a 6 anos): Brincalhão 
• Meia infância (idades de 6 a 8 anos): imaginação 
• Infância tardia (idades de 9 a 11 anos): Engenhosidade 

 
 
FASE 2 

• Adolescência (idades de 12 a 20 anos): Paixão 
• Primeira Idade Adulta (idades de 20 a 35 anos): Empreendimento 

 
 
FASE 3 

• Meia-idade (idades de 35 a 50 anos): Contemplação 
• Idade adulta madura (idades entre 50 e 80 anos): Benevolência 

 
 
FASE 4 

• Idade adulta tardia (mais de 80 anos): Sabedoria 
• Morte: Vida 
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FASE 1 
Pré-nascimento 
Nascimento 
Infância - de 0 a 3 anos 
Primeira Infância - de 3 a 6 anos 
Meia infância – de 6 a 8 anos 
Infância tardia - de 9 a 11 anos 
 

 
Nesta primeira fase da vida aprendemos o básico, os fundamentos; andar, falar, comer, pensar. 
Construímos imitando o que as pessoas à nossa volta fazem e assim nos divertimos com “nossos 
heróis e professores”. Somos indefesos e dependentes. Dependemos dos adultos, dos guias. As 
referências que temos deles ficam para sempre, construindo ou destruindo. Quem foram esses 
personagens na sua vida pessoal? A cosmovisão que usaremos por muitos anos à frente depende 
do que recebemos ou deixamos de receber nessa fase.  
 
Durante sua infância você teve experiências balizadoras com o Senhor ou sua família era apenas 
religiosa? O que pode ter faltado do Reino de Deus na sua formação? O quanto a Bíblia fez parte 
do seu dia a dia? Haveria tempo ainda para restaurar esse conteúdo? 
 
Algumas pessoas ficam estagnadas, aprisionadas na Fase 1. Seguem buscando heróis e 
sustentadores, mesmo adultas. Têm sempre um culpado para cada assunto. Acumulam 
decepções, frustrações e tentativas vãs na construção da vida. A busca por aprovação e aceitação 
segue imperativa e dita os pensamentos, sentimentos e decisões; essa busca torna-se a razão de 
muitas brigas, problemas e perdas. 
 
Se na fase da infância for construído Identidade e Destino, confiança e relacionamento genuínos 
com a Fonte, O Criador, as próximas Fases prosperarão. Se não for edificado esse nível de 
segurança e propósito de vida, fracassos após fracassos e busca contínua de paliativos por meio 
de religião, intelectualidade, incredulidade, ideologias, conquistas materiais ou carnalidade, 
produzirão uma vida de amarguras.  
 

Efésios 4:31-32 
Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e 
bem assim toda malícia. 32 Antes, sede uns para com os outros benignos, 
compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em 
Cristo, vos perdoou. 

 
Nessa Fase, se não vivenciarmos uma educação de excelência – entenda-se educação como 
conhecimento e vivência das ciências humanas e das verdades do Reino de Deus, não teremos 
referenciais sólidos para as decisões e construção da vida em sociedade e da vida eterna.  
 
Muitos problemas que enfrentamos e chamamos religiosamente de “espirituais”, são 
consequência natural de experiências negativas, construção pobre nessa Fase 1. Se não tivermos 
desenvolvido uma vida saudável de interdependência, que nos leva a relacionamentos frutíferos, 
principalmente com Deus, não saberemos lidar com as pessoas, não saberemos lidar com os fatos, 
nem saberemos nos relacionar com o Pai. Se não construímos bem nossa Identidade e Destino, 
seguiremos dependentes de aprovação e aceitação dos outros e nos relacionaremos de forma 
complicada com as pessoas, sobretudo com a Pessoa do Espírito Santo. 
 
ESTÁGIOS DA FASE 1 
 
Pré-nascimento 
O Potencial  
 
Para Armstrong, “a criança que ainda não nasceu pode se tornar qualquer coisa - um 
Michelangelo, um Shakespeare, um Martin Luther King”.  
 
Esse estágio nos apresenta a verdade de que todos nós podemos nos tornar pessoas de imenso 
valor, história e propósito. O Pré-nascimento deveria ser uma realidade em família repleta de 
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palavras proféticas, oração, carinho e amor derramado, mas, em muitos casos, é um tempo 
turbulento, em que o bebê em sua vida intrauterina sofre o tumulto externo em silêncio. 
 

Salmos 139:13-17 
Pois tu formaste o meu interior tu me teceste no seio de minha mãe.  
14 Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me 
formaste; as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem; 
15 os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado 
e entretecido como nas profundezas da terra. 16 Os teus olhos me viram 
a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus 
dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia 
ainda. 17 Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos! 

 
Nascimento 
Esperança 
 

“Quando uma criança nasce, infunde em seus pais e outros cuidadores um senso de 
otimismo; uma sensação de que esta nova vida pode trazer algo novo e especial ao 
mundo. Assim, o recém-nascido representa a sensação de esperança que todos nutrimos 
dentro de nós para tornar o mundo um lugar melhor.” 

 
Pense nas pessoas complicadas dos seus relacionamentos, já foram um bebê puro, símbolo de 
alegria e esperança, investimento e prosperidade. Há! Impossível; só pelo Espírito Santo! O que 
aconteceu com aquelas vidas? Por que se tornaram pessoas difíceis? Por que nós nos tornamos 
complicados? 
 
Eu quero que as ministrações do Reino de Deus, através das mensagens e atividades da igreja 
local, toquem profundamente nossas vidas, nossa história, gerando curas, transformações 
genuínas e frutíferas, tornando-nos mais cheios de Deus, de esperança e alegria, não de nós 
mesmos. 
 
Infância - de 0 a 3 anos 
Vitalidade 
 

“O bebê é uma fonte de energia vibrante e aparentemente ilimitada. Os bebês, portanto, 
representam o dínamo interno da humanidade, sempre alimentando o fogo do ciclo de 
vida...”  

 
Se o cuidado físico, emocional e espiritual em família não estiver alinhado com a Palavra de Deus, 
esse estágio de construção das sinapses, dos ligamentos dos neurônios para as mais diversas 
capacidades do indivíduo, ficará comprometido.  
 
Não é fácil trazer à memória todos os fatos da nossa infância ou ter recursos para avaliações do 
passado, mas, o Espírito Santo sabe perfeitamente o que precisa ser lembrado e o que precisa ser 
ministrado para a restauração e edificação de cada pessoa.  
 

Salmos 19:7 
A Palavra do SENHOR é perfeita e restaura a alma; o testemunho do 
SENHOR é fiel e dá sabedoria aos símplices. 

 
Tudo depende de crermos e nos expormos à Palavra, ao serviço do Corpo de Cristo, de forma 
intencional, objetiva e frutífera. 
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Primeira Infância - de 3 a 6 anos 
Brincalhão 
 

“Quando as crianças brincam, elas recriam o mundo de novo. Elas pegam o que é e 
combinam com o que é possível, moldando eventos que nunca foram vistos antes na 
história do mundo. Como tal, eles incorporam o princípio de inovação e transformação 
que está por trás de cada ato criativo que ocorreu no curso da civilização.”  

 
Sabemos que muitas crianças nessa idade sofrem na condição de indefesos. Marcas que talvez 
nunca mais sejam lembradas ou narradas determinam sentimentos, emoções e modelos de vida. 
Bloqueios, impossibilidades, ausência de inspiração e motivação, podem impedir uma criança de 
vislumbrar a continuidade imaginativa e criativa para o mundo físico cotidiano. Dessa forma, 
muitos perdem a ousadia, a criatividade, perdem a fé, ou melhor, nunca exercem fé. Seguem 
como adultos desmotivados, sempre vendo problema ou dificuldade em tudo. Seguem com suas 
marcas, alguns, recriando o mundo, outros tantos, levantando barreiras e espinhos. Nem a vida 
de oração tem significado, afinal de contas, “os milagres ou respostas de Deus não virão mesmo”. 
 
Meia infância – de 6 a 8 anos 
imaginação 
 

“No meio da infância, o senso de um “eu” subjetivo interno se desenvolve pela primeira 
vez, e esse “eu” está vivo com imagens retiradas do mundo exterior e trazidas das 
profundezas do inconsciente. Essa imaginação serve como fonte de inspiração criativa na 
vida adulta para artistas, escritores, cientistas e qualquer outra pessoa que ache seus dias 
e noites enriquecidos por terem nutrido uma vida interior profunda.” 

 
Sentimentos de inferioridade, de incapacidade, complexos, rejeição e dificuldades sociais 
limitantes se manifestam em muita gente por causa das experiências na infância. Tornam-se 
brechas pelas quais o maligno oprime, ciranda, aprisiona e destrói. Muita gente passa a vida 
inteira sem a oportunidade de identificar a fonte das questões enfrentadas na vida conjugal, 
familiar, social e espiritual. Estão na igreja, mas carregam um mundo interior contraditório ao que 
a Bíblia diz que somos ou podemos alcançar.  
 
Quem você conhece que vive assim, como se as verdades da Palavra, as coisas lindas das 
mensagens proclamadas na igreja, fossem utópicas, inalcançáveis? 
 
Infância tardia - de 9 a 11 anos 
Engenhosidade 
 

“As crianças mais velhas adquiriram uma ampla gama de habilidades sociais e técnicas 
que lhes permitem propor estratégias maravilhosas e soluções criativas para lidar com as 
pressões crescentes que a sociedade coloca sobre elas. Este princípio de engenhosidade 
vive naquela parte de nós que sempre busca novas maneiras de resolver problemas 
práticos e lidar com as responsabilidades diárias.” 

 
Quanta gente não avança, não conquista, transfere responsabilidades o tempo todo, levanta 
culpados para todas as coisas que lhe sucedem e dificultam o fluir da vida graciosa que Deus 
planejou. O governo ou pessoas à volta sempre são o motivo pelo qual a vida não dá certo. Dessa 
forma, fica praticamente impossível crer nas promessas de Deus, se render a um mover do Espírito 
Santo, andar por fé, se relacionar emocionalmente com Deus, o Pai. Na verdade, para muitos, 
Deus é o culpado. É necessário o entendimento acerca do nosso estado de alma, mediante a 
Palavra do Senhor, exposta com o propósito de gerar transformação e resgatar alegria! 
 
Falando de Deus, o Pai, muitos não têm noção do nível de vida e intimidade que o Senhor deseja 
ter conosco, em liberdade e prosperidade; isso porque nunca tiveram uma vida de amor e 
confiança com o pai biológico. O maligno é mestre em destruir relacionamentos familiares de tal 
forma que as pessoas percam o referencial de paternidade e de família, comunidade amorosa. A 
igreja, para eles, nunca será um lugar de comunhão genuína, apenas um lugar de busca religiosa 
em tentativas constantes. 
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1 Pedro 5:5-7 
Rogo igualmente aos jovens: sede submissos aos que são mais velhos; outrossim, 
no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste 
aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. 6 Humilhai-vos, 
portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos 
exalte, 7 lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de 
vós. 

 
 
FASE 2 
Adolescência – 12 a 20 anos 
Primeira Idade Adulta – 20 a 35 anos 
 

 
O Dr. Armstrong escreve que “assim como a Fase 1 nos ensinou a nos ajustarmos, a Fase 2 nos 
ajuda a nos separar”. Ele usa a expressão: “Como a Fase 1 ensinou você a se encaixar, a Fase 2 o 
ensinará a se destacar.” 
 
Nesse tempo começamos a descobrir quem somos. Descobrimos também quem são as pessoas 
à nossa volta. Inúmeras vezes nos decepcionamos com nossos heróis e professores. Até o 
tamanho do Colégio – ou do Grupo Escolar, como chamávamos - nos parece menor do que 
imaginávamos nas lembranças da primeira Fase.  
 
Saímos dos limites conhecidos para importantes descobertas pessoais. As decisões que passamos 
a tomar vão construindo nossa personalidade em meio à sociedade. É o tempo da tentativa e 
erro. Se encontramos apenas “cocão na cabeça” ou irritantes puxões de orelha, julgamento e 
impedimentos, desenvolvemos barreiras emocionais e sociais que nos limitarão por muitos anos.  
Quais lembranças você tem de seus pais, irmãos e da vida familiar? 
 

Efésios 6:4 
E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina 
e na admoestação do Senhor. 

 
A força pessoal para o rompimento de barreiras se torna em “casca grossa” na nossa 
personalidade. Será que isso não aconteceu com você? Será que isso não deveria ser cuidado 
pelo Senhor hoje, para uma transformação, libertação e frutificação abundante? 
 
A incompreensão por parte dos adultos, principalmente dentro de casa, ou a falta de limites, falta 
de disciplina, de exemplo e coerência, faz com que muitos adolescentes se revoltem e produzam 
um estilo de vida para chocar e se destacar, a fim de se imporem nessa guerra que a vida lhes 
parece ser. Sendo assim, amarguras ou prumos tortos se estabelecerão no coração e na mente 
dos adolescentes e jovens. Que adultos eles serão? Quais dificuldades enfrentarão em meio à 
sociedade, no casamento, no futuro? 
 
Tentar construir a vida na força do braço, sem a direção do Espírito Santo, sem o cuidado amoroso 
em família, resulta em adultos desconfiados, agressivos, independentes, prepotentes e solitários, 
mesmo em um casamento; mesmo em uma família ou comunidade receptiva; mesmo diante do 
amor de Jesus na comunidade da igreja local. 
 
A cegueira que se estabelece pelas feridas das tentativas de construir a vida contra todos, pode 
determinar o tipo de pessoa que seremos para sempre. As incertezas sobre a Identidade e 
Destino, sobre o que será a vida futura, afetam a todos, mas, terrivelmente, àqueles que não 
vivem em uma família funcional, sólida, amorosa e cheia do Espírito Santo. 
 
Sua infância e adolescência foram vividas em uma família cheia da Palavra de Deus?  Se não, quais 
fundamentos foram construídos em você? Se não foram construídos os fundamentos do Reino 
de Deus, certamente sua visão sobre a vida, religião, sobre Deus e a Bíblia, serão limitadas; o 
relacionamento espiritual com o Céu sempre será algo só de ritos, dogmas e obrigações que 
serão resistidas. A visão acerca de você mesmo será distorcida. 
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“A Fase 2 pode ser extremamente prazerosa e emocionante. Portanto, algumas pessoas 
simplesmente não desejam sair dela. Em vez de permitir que seu desenvolvimento 
aconteça, elas preferem continuar a vida nesse nível. Da mesma forma, em algum 
momento, você perceberá suas limitações e isso o deixará com raiva. Você provavelmente 
começa não aceitando essas limitações e se esforçará para tentar alcançá-las e vencê-las 
de qualquer maneira, a qualquer custo.” 
 

ESTÁGIOS DA FASE 2 
Adolescência – 12 a 20 anos 
Paixão 

 
“O evento biológico da puberdade desencadeia um poderoso conjunto de mudanças no 
corpo adolescente que se refletem na paixão sexual, emocional, cultural e / ou espiritual 
do adolescente. A paixão da adolescência representa, portanto, uma pedra de toque 
significativa para qualquer pessoa que esteja procurando se reconectar com seu mais 
profundo zelo interior pela vida.” 

 
Essa é a estação de importantíssimos momentos no Altar de Deus. Consagração, dedicação, 
paixão missionária, temor, aliança, valores do Reino, são edificados fortemente, perenemente, 
nesse tempo. Porém, para muita gente que vem de uma família mais distanciada do Reino de 
Cristo Jesus, as emoções tempestuosas da vida adolescente, que podem até ser esquecidas, 
deixam marcas indeléveis, invisíveis, perturbantes. Algumas pessoas viveram só confrontos, 
cobranças, e tiveram que “se virar” a partir da adolescência. Construíram uma cosmovisão, uma 
“filosofia de vida”, em que todos estão lutando por si, ninguém ajuda ninguém, cada um guerreia 
pelo seu pedaço. Não conseguirão nunca viver em harmonia familiar, servindo e doando, 
portanto, se sentirão estranhos à cultura do Reino de Deus, deslocados de uma vida em 
comunidade, na igreja local, em que poderiam doar o tempo, os recursos, a vida; por amor. 
 
Essa realidade afeta imediatamente o casamento de muitos, que se torna, depois da curta lua de 
mel, uma competição sem fim, cheio de conflitos, feridas, independência e egoísmos - inclusive 
nas finanças. 
 
Problemas conjugais e familiares podem e devem ser colocados no Altar do Senhor, diante de 
um discipulado genuíno, a fim de que a Luz do Reino de Deus evidencie o que ficou de cada Fase 
passada e que pode ser trabalhado e transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. 
 

Romanos 1:16-17 
Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para 
a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do 
grego; 17 visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, 
como está escrito: O justo viverá por fé. 

 
Primeira Idade Adulta – 20 a 35 anos 
Empreendimento 
 

“É preciso empreendedorismo para os jovens adultos cumprirem suas muitas 
responsabilidades, incluindo encontrar uma casa e um companheiro, estabelecer uma 
família ou círculo de amigos e / ou conseguir um bom emprego. Este princípio serve-nos, 
portanto, em qualquer fase da vida, quando precisamos sair para o mundo e deixar nossa 
marca.” 

 
O medo e a insegurança, ou a garra, ganância e conquistas a todo custo, podem ser algo 
imperativo na vida de uma pessoa. Alguns atropelam tudo e todos em busca de “um lugar ao 
sol”; são insensíveis às necessidades do próximo, egoístas. Outros, não avançam tomados por 
temores e complexos.  
 
O que aconteceu com você nesse tempo da vida? Qual emprego você encontrou? Onde ficou 
estagnado ou quais conquistas te trouxeram vida e vida em abundância?  
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FASE 3 
Meia-idade - idades de 35 a 50 anos 
Idade adulta madura - idades entre 50 e 80 anos 
 

 
Há um momento na vida em que “a ficha cai”. Deparamo-nos com as realidades limitantes e 
reconhecemos que não colhemos tanto fruto quanto sonhamos. O grupo de pessoas do 
relacionamento pessoal se altera, o ânimo para criar e festejar diminui e a rotina torna-se a rainha 
obesa da agenda. As tentativas em busca de algo novo, de um herói salvador, de uma mudança 
mágica, podem gerar mais feridas e desânimo.  
 
É claro que nessa fase algumas responsabilidades se consolidam, a produtividade pode se tornar 
algo estável e uma série de edificações ocorrem. A vida segue; “bem ou mal estamos vivendo”. 
Aqueles que trilharam bem as Fases anteriores e plantaram boas sementes colhem muitos frutos. 
Mas, é comum, em muitos, o desânimo com as verdades nuas e cruas da vida cotidiana e uma 
superficial empolgação só com aquilo que lhe é conveniente. 
 
Preocupações acentuadas com o presente e o futuro podem determinar as atenções do coração 
e a administração do tempo e recursos. Dispensar tempo para o outro ou para a vida do Corpo 
de Cristo é visto muitas vezes como um peso ou um risco a ser evitado.  
 
- Célula, talvez.  
- Reunião de oração, “não vai dar”!  
- O “santo culto de domingo”, se não tivermos o churrasco ou uma visita, tudo bem; conta com 
   a gente, pastor!”  
 
A mente é bombardeada pelos questionamentos: “o que eu construí até aqui?”; “o que vou deixar 
de realizações e legado para minha família? Preciso pensar em mim, correr atrás enquanto é 
tempo...”. A busca material afasta o indivíduo do serviço voluntário, coletivo, por amor; afasta-o 
da devoção e do quebrantamento ante os moveres do Reino de Deus. 
 
Esse é o momento em que aqueles que estão confiantes em suas posses têm dificuldade para 
abrir mão de bens, tempo e virtudes, a fim de servir ao outro. Conflitos inesperados e profundos 
acontecem até com quem está mais equilibrado no casamento, na profissão e outras instâncias. 
O temor de perder o que já construiu pode sutilmente determinar o baixo nível de liberalidade e 
empatia. Imagina que aqueles que carregam danos passados se tornam mais fechados ainda e 
não aceitam facilmente a entrada de novas pessoas nos detalhes da vida, muito menos para um 
discipulado que o desafia a mudanças. 
 
É nesse tempo que encontramos as pessoas mais cheias de sua própria opinião, mais seletivas e 
criteriosas. O pai ou o pastor, o chefe ou o professor, já não são tão importantes assim, afinal de 
contas “eu tenho minha própria forma de fazer ou de pensar”. Por esse motivo, muitos deixam a 
igreja local com suas desculpas e justificativas. Outros, deixam o casamento. 
 

2 Timóteo 3:1-5 
Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, 2 pois os 
homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, 
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,  
3 desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, 
inimigos do bem, 4 traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos 
prazeres que amigos de Deus, 5 tendo forma de piedade, negando-lhe, 
entretanto, o poder. Foge também destes. 

 
Nessa Fase, é possível que as motivações por necessidade ou por prazer já estejam satisfeitas na 
vida de alguns, portanto, a busca se torna dirigida para instâncias de poder. Para aqueles que não 
se realizaram profissionalmente ou financeiramente até aqui, a busca por necessidade ou por 
prazer é um deus diário, em que não há espaço para quase nada do Reino de Deus, a não ser a 
rotina religiosa, se tiver sido estabelecida. Mesmo assim, será no lugar e tempo da conveniência. 
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ESTÁGIOS DA FASE 3 
 
Meia-idade - idades de 35 a 50 anos 
Contemplação 
 

Provérbios 22:28 
Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. 
 
2 Samuel 22:31 
O caminho de Deus é perfeito; a palavra do SENHOR é provada; ele é 
escudo para todos os que nele se refugiam. 
 
Mateus 6:33-34 
buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas. 34 Portanto, não vos inquieteis com o dia 
de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados; basta ao dia o seu 
próprio mal. 

 
Em outros tempos, sem a ansiedade pós-moderna que quase todos sofrem involuntariamente, a 
meia-idade era a estação do refletir. Conversas “de alto nível” sobre a vida, sobre o futuro e sobre 
os valores importantes eram nutridas até nas esquinas. Hoje, reina uma expectativa confusa, 
beirando insegurança total e não há espaço para reflexão, quase que só para rompantes. 
Qualquer atitude de alguém vira ofensa, confronto, processo, resistência e distanciamentos ou 
cancelamentos. Mesmo no ambiente da igreja, da igreja local, as pessoas estão muito sensíveis e 
se magoam facilmente.  
 
É vital que aprendamos a identificar na nossa história de vida quais estações foram 
marcadas negativamente ou não cuidadas como seria devido. Em algum momento “as multas 
chegam”, cobrando respostas, pagamentos, soluções... ou produzindo em nós sentimentos que 
levantam autodefesas imediatas. 
 
As avaliações vitais na metade da caminhada ficam comprometidas pela pesada bagagem 
carregada desde a infância, e agora, somam-se as desesperanças do tempo que antecede o 
governo do anticristo. A falta de paz e falta de segurança do mundo; do mundo físico e do mundo 
virtual no qual estamos mergulhados até o pescoço e sem volta, só se agravam. Agigantam-se os 
assuntos que precisam ser revistos diante do Altar do Senhor, questões de outras fases anteriores. 
Você já parou para avaliar sua história e quais fatos precisam ser levados diante do Senhor? 
 
Muitos estão ligados só no show estético dos palcos negros nos auditórios de lugares chamados 
igreja. A música atraente, envolvente e encantadora supre as demandas emocionais urgentes, 
como uma loja de conveniência, onde apanhamos só uma pequena e rápida porção para resolver 
o momento. As mensagens, “precisam apoiar o que eu penso, senão, mudo de canal no Youtube”. 
Os gabinetes pastorais se esvaziaram e os dos psicólogos ou dos coachs estão lotados de gente 
em busca de coisas novas, soluções imediatas, recursos que só o Reino de Deus pode trazer. 
 

1 Coríntios 11:28 
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão, e beba 
do cálice; 

 
Não há como escaparmos de uma autoavaliação (de preferência diante do Memorial da Ceia do 
Senhor) em busca de rendição ao governo absoluto de Jesus Cristo. Qualquer alternativa, 
qualquer proposta “secular”, será vã. 
 
Mesmo que tenhamos tido fases maravilhosas ou fases complicadas, hoje somos chamados para 
uma busca sincera dos Frutos e Dons do Espírito Santo. Nada mais nos satisfará! Nada mais será 
útil para o restante da caminhada, antes da eternidade, senão o quebrantamento ante uma 
intervenção poderosa do Senhor e a implantação do Seu caráter em nós, nos tornando mais 
semelhantes a Jesus. 
 



12 
 www.projetoadoradores.org 

É nessa estação da vida que tudo o que foi “jogado para debaixo do tapete” grita por atenção 
mais ainda. Até os mais velhos terão que encarar as questões com pai, mãe, irmãos; traumas, 
mortes, falta de perdão, prumos tortos, ausências, carências; curas, libertação e restauração. 
 
É, eu sei, abrir o coração agora é mais difícil. Confessar, reconhecer ou pedir ajuda pode ser algo 
complicado demais. Imagina então, fazer isso diante de pessoas mais novas que nós! É preciso 
humildade. O tempo voa, nosso tempo, acelerado, está chegando ao fim e precisamos do Espírito 
Santo que nos convence, nos toma pela mão, e, em amor, nos restaura. 
 

“Nessa idade, entretanto, suas energias não podem mais permitir descobertas e 
aventuras. Já passou da hora de criar um legado. A próxima estação será mais para 
garantir que o legado seja passado para seus filhos, e ensiná-los e ajudá-los a passar 
pelas fases da vida de maneira saudável.” 

 
Como viver plenamente esta estação se temos “coisinhas” dentro de nós que nos fazem 
impacientes, ranzinzas, intolerantes, cansados, cegos, sem energia...? Muitos querem ser apenas 
“aposentados”. A essa altura da vida, estamos mais próximos da morte do que de realizações 
animadas. Como partir deixando tantas coisas por baixo do tapete, “eles olharão e saberão de 
tudo!” As aventuras, descobertas e ousadias, agora cedem lugar a uma sensível tristeza ou a uma 
humildade de quebrantados no Altar de Deus. Não nos resta outro caminho senão a cruz. 
 

Marcos 1:15 
O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo; arrependei-vos 
e crede no evangelho. 
 
Atos 3:19-21 
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos 
pecados, 20 a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de 
refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, 21 ao 
qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de 
todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas 
desde a antiguidade. 

 
Idade adulta madura - entre 50 e 80 anos 
Benevolência 
 

“Na idade adulta madura, esses criaram famílias, se estabeleceram em sua vida 
profissional e se tornaram contribuintes para a melhoria da sociedade por meio de 
voluntariado, mentoreamento e outras formas de filantropia. Toda a humanidade se 
beneficia de sua benevolência. Além disso, todos nós podemos aprender com o exemplo 
de anciãos e dar mais de nós mesmos aos outros.” 

 
Na história de Israel, os levitas acima de 50 anos estavam liberados do serviço cotidiano do 
templo; se dedicavam então a ensinar os mais novos.  
 

Números 4:3 
da idade de trinta anos para cima até aos cinquenta será todo aquele que 
entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da 
congregação. 

 
Temos poucos anciãos pulsando frutíferos, cheios de autoridade e unção no meio da 
congregação. Muitos deles estão pelos cantos, trancados em casa, aposentados, sem atividades. 
Muitas vezes por falta de cuidado, outras, por falta de conteúdo. Carregam ainda uma história de 
vida em que as Fases foram cheias de reprovações jogadas para debaixo do tapete, sem curas, 
sem restauração, sem experiências profundas com os Frutos e Dons do Espírito Santo. Esse é o 
tempo de um reparo, de um preparo mais intenso, leve e santo diante do Senhor. 
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Zacarias 13:1 
Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os 
habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. 
 

A qualquer momento da vida podemos recorrer à Fonte, podemos ser restaurados e cheios das 
virtudes de Jesus Cristo para novos recomeços, para projetos ousados, disponíveis nas mãos do 
Senhor. 
 

Joel 2:28-29 
E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; 
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e 
vossos jovens terão visões; 29 até sobre os servos e sobre as servas 
derramarei o meu Espírito naqueles dias. 

 
Queremos resgatar as promessas e feitos de Deus para cada fase da vida. Livres, curados, cheios 
do Espírito Santo, vivendo plenamente as dádivas de Deus e frutificando abundantemente! 
 
 
FASE 4 
Idade adulta tardia - mais de 80 anos 
Morte 
 
 
ESTÁGIOS DA FASE 4 
 
Idade adulta tardia - mais de 80 anos 
Sabedoria 
 

“Aqueles com vidas longas adquiriram um rico repositório de experiências que podem 
usar para ajudar a guiar os outros. Os anciãos, portanto, representam a fonte de sabedoria 
que existe em cada um de nós, ajudando-nos a evitar os erros do passado enquanto 
colhemos os benefícios das lições da vida.” 

 
Morte 
Vida Eterna 
 

“Aqueles em nossas vidas que estão morrendo, ou que morreram, nos ensinam o valor 
de viver. Eles nos lembram de não dar valor às nossas próprias vidas, mas de viver cada 
momento da vida ao máximo e de lembrar que nossas pequenas vidas fazem parte de 
um todo maior.” 
 

1 Coríntios 12:27 
Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo. 

 
O projeto de Deus para cada um de nós sempre foi o de termos uma família saudável, funcional, 
onde pai e mãe, guiados pelo Espírito Santo, criariam seus filhos no temor do Senhor, debaixo de 
amor, benção e vitórias. O maligno destruiu os relacionamentos de confiança, interdependência 
e aliança com Deus, plantando, desde o Éden, a arrogante semente da independência. Nascemos 
com laços fortes de família, mas seguimos independentes. Por isso, muitos vivem a vida da igreja 
sem laços de aliança e de interdependência, apenas frequentam reuniões.  
 

Hebreus 10:25 
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, 
façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima. 

 
A morte espiritual produziu nosso distanciamento de Deus. O homem, em uma odisseia sem fim, 
tentando se sustentar em um mundo tenebroso, buscando construir uma vida independente, 
baseada na força do braço construído por Iluminismo e Razão, nunca chegou a um lugar de 
plenitude e benção. Só o Reino de Deus, o governo pleno de Jesus Cristo, pode nos levar de volta 
ao Pai, à benção de vidas e famílias restauradas e prontas para a eternidade com o Senhor. 
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Efésios 2:4-5 
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos 
amou, 5 e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com 
Cristo, - pela graça sois salvos, 

 
A igreja local se perdeu em muitas atividades religiosas, sociais e meramente estéticas. Mas, o 
Senhor tem nos desafiado a relacionamentos mais profundos e cuidado mútuo. Isso acontece na 
dimensão horizontal, no relacionamento de irmãos de aliança. Acontece também na dimensão 
vertical com o nosso amadurecimento espiritual, em comunhão cada vez mais santa e profunda 
com o Pai Celestial. 
 
Esse é o alvo. 
Para isso queremos nos aprofundar no cuidado individualizado, no discipulado aprofundado a 
fim de que a luz de Deus e a graça curadora e transformadora de Jesus nos impacte e nos 
transforme, dia após dia, em pessoas mais semelhantes a Jesus. 
 

Romanos 8:26-30 
Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; 
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede 
por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. 27 E aquele que sonda 
os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade 
de Deus é que ele intercede pelos santos. 28 Sabemos que todas as coisas 
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu propósito. 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. 
 
2 Coríntios 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. 
 
Provérbios 4:18 
Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais 
e mais até ser dia perfeito. 
 
Isaías 26:7 
A vereda do justo é plana; tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. 
 

Queremos famílias curadas, vitoriosas e cheias do Espírito Santo, para vivermos o próximo ano e 
esse tempo do fim, totalmente guiados pelo poder e manifestação do Senhor! 
Estamos dispostos a abrir mão de muitas das nossas atividades como igreja local, a fim de termos 
mais tempo com as pessoas, nos aprofundando no discipulado amoroso que toca questões 
deixadas para trás, toca coisas que o Senhor quer colocar Luz, curar, libertar, transformar, 
reordenar, prosperar! 

Efésios 1:15-23 
Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus 
e o amor para com todos os santos, 16 não cesso de dar graças por vós, 
fazendo menção de vós nas minhas orações, 17 para que o Deus de nosso 
Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e 
de revelação no pleno conhecimento dele, 18 iluminados os olhos do 
vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, 
qual a riqueza da glória da sua herança nos santos 19 e qual a suprema 
grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da 
força do seu poder; 20 o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o 
dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, 
21 acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo 
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nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no 
vindouro. 22 E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça 
sobre todas as coisas, o deu à igreja, 23 a qual é o seu corpo, a plenitude 
daquele que a tudo enche em todas as coisas. 

 
 
 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS 
 

 
 
• Bíblia Sagrada 

 
• Thomas Armstrong, The Human Odyssey: Naviganting the Twelve Stages of Life. New York: Sterling, 2008. 

 
• Craig Schlarb, Book review of The Human Odyssey, in Journal of Transpersonal Psychology, 2008, vol. 40, no. 2, 

pp. 251-254. 
 

• ”Birth to Death, The Odyssey of Our Human Experience,” Entrevista com Thomas Armstrong, Ph.D. New 
Dimensions Radio, MP3, March 23, 2010.  

 
• www.institute4learning.com 

 

 
 
 
 
 
Este texto foi escrito por Sóstenes Mendes para os discípulos da igreja local Projeto Adoradores em Belo 
Horizonte. Nosso planejamento para este próximo ano foca o aprofundamento do discipulado para curas e 
transformações que estabelecem discípulos e líderes saudáveis, cheios do Espírito Santo, visando a colheita 
necessária de novos convertidos neste tempo do fim. 
 
Queremos que todos sejam ministros do Senhor, com autoridade e unção, nos mais diversos locais de 
trabalho, estudo, lazer e vivência. A benção apostólica ministrada ao final dos cultos precisa deixar de ser 
um ritual e se tornar uma delegação para que todos saiam das reuniões e se espalhem pela cidade, nos mais 
diversos lugares da sociedade e do mercado, servindo às pessoas, sendo o Corpo de Jesus Cristo em ação! 
 
 
 
 

 
Todo o nosso material é disponibilizado gratuitamente para as Igrejas e pessoas 
em qualquer lugar. Tudo o que publicamos no site ou distribuímos digitalmente 
pode ser reproduzido livremente – só pode ser reproduzido na íntegra – para a 
edificação do Reino de Cristo. 
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