
Chegue em 2020, como sua mente e seu coração 
disposto a ser moldado pelo Senhor, mesmo que 2019 
não tenha sido um ano para ser lembrado/ 
comemorado. Convido a você para que, em 2020, possa 
ser mais íntimo do Senhor, que se aproxime mais e 
mais Dele, pois como a sua Palavra mesmo diz: “ Sem fé 
é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar 
de Deus deve crer que ele existe e que recompensa 
aqueles que o buscam. Hb11.6 NVT”
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Terminou para muitos as comemorações de �nal e 
início de ano. Assim, o ano de 2020 está  iniciado.

Alguns chegam em 2020 arrastando uma série de 
questões não resolvidas de 2019 como: dividas 
�nanceiras, relacionamentos quebrados, expectativas 
frustradas, anseios/medos, etc. Sem dúvida, muitas 
vezes isso é inevitável, em especial quando algumas 
destas questões são a�oradas nas festas de �nal de ano.

Ao olharmos para 2019 e ao realizamos um 
balanço o que pode ser considerado de positivo? Não 
estou aqui querendo fazer o jogo do feliz, mas 
precisamos “...trazer a memória o que me pode dá 
esperança...”, como diz Lamentações 3.21. Nossa 
tendência é sempre olhar para as vitórias no modelo 
Facebook ou Instagran, mas os desa�os e mesmos 
perdas que passamos podem e devem servir de 
motivação para nosso viver.

Assim, como foi seu 2019? Quais foram as suas 
lutas? Suas derrotas? Suas vitórias? O que você 
aprendeu do nosso Senhor e Salvador? O que você pode 
ensinar sobre o nosso Senhor e Salvador? Quão mais 
próximo do Senhor você esteve neste ano de 2019? 
Quantos livros você leu sobre como ser mais íntimo do 
Senhor? Quantas vezes você se debruçou sobre as 
Escrituras para ser consolado, ensinado, doutrinado 
pela mesma, apesar da sua rebeldia? (A lei do SENHOR é 
perfeita e restaura a alma; Sl 19.7).

Como chegamos em 2020?
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