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Encontro 1  
  Posicionando as Gerações (jogos) 

  Os Avós Hoje (Quem são?) 

  Tendências (O Que Estão se Tornando?) 

  O Papel dos Avós na Transmissão da Fé (Loide) 

  A Criação de Linhagens de Adoradores (Dt 1:8 | 1Cr 26) 

Encontro 2 
  Introdução a Aposentadoria 

 Perigos da Aposentadoria Secular 

 O Contraponto de Ana 

 A Aposentadoria segundo o SENHOR 

 

 

 



3 o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos 
contaram.  
4 Não os esconderemos dos nossos filhos; contaremos à 
próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e 
as maravilhas que fez.   
5 Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a 
lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos 
seus filhos,  
6 de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os 
filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos 
seus próprios filhos.  
7 Então eles porão a confiança em Deus; não esquecerão os 
seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos.  

Salmo 78 



O Legado dos Avós  
David Merkh & Mary-Ann Cox 
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a.po.sen.tar 

verbo (usado sem objeto)  

1. retirar-se, ir embora ou separar-se, para um lugar de 
abrigo, privacidade, ou reclusão 

2. ir para a cama 

3. se retirar dos negócios, do escritório, ou da vida ativa, 
geralmente por causa da idade 

4. recuar  de forma ordenada e de acordo com um plano, 
como de uma batalha, etc 

5. retirar ou remover-se 

6. ... 



 



A aposentadoria é o ponto onde a pessoa pára de trabalhar 
completamente. A pessoa pode também semi-aposentar, reduzindo 
as horas de trabalho. 
  
Muitas pessoas optam por se aposentar com direito a benefícios da 
previdência privada ou pública, embora alguns são forçados a se 
aposentar, quando as condições físicas não permitem mais que a 
pessoa possa trabalhar mais (por doença ou acidente) ou como 
resultado da legislação sobre sua condição. na maioria dos países, a 
idéia de aposentadoria é de origem recente, e foi 
introduzida durante o final do  século 19 e início do século 20. 
Anteriormente, a baixa expectativa de vida e a ausência de planos 
de pensão significava que a maioria dos trabalhadores continuava a 
trabalhar até a morte. A Alemanha foi o primeiro país a 
introduzir a aposentadoria, em 1880. 



 

Ngram Viewer 

Plano de Aposentadoria 



1. deixar de assumir responsabilidades 

2. entender que chegou a hora de “curtir a vida” 

3. entender que agora tem que “viver para si” 

4. deixar-se infantilizar pelos filhos 

5. deixar ser controlado pelos filhos 

6. se preocupar em demasia com sua saúde 

7. autocomiseração (“coitadinho de mim”) /  vitimização 

8. murmuração como estilo de vida 

9. tristeza autoimposta 

10. cobrar os filhos (“eu ajudei vocês, agora vocês me ajudam”) 

11. ser pesado 

12. ingratidão pelo serviço do outro 

13. deixar de aprender 

14. aprender a desaprender 

15. aposentar-se da vida 

16. optar, direta ou indiretamente, pela irrelevância 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 



36  Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido 
com o marido sete anos desde a sua virgindade;  

37  e era viúva, de quase oitenta e quatro anos. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns 
e orações.  

38  Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e 
falou a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém 

Lucas 2 

profetisa: uma vidente, uma mulher inspirada 



12  Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que 
guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.  

13  Então ouvi uma voz do céu, que dizia: Escreve: Bem-
aventurados os mortos que desde agora morrem no 

Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem 
dos seus trabalhos, pois as suas obras os 
acompanham.  

Apocalipse 14 

 


