
Construa-se com e na Palavra de Deus

Eles creram e receberam
Bens necessários 
Larita da Silva e André Silva moraram de 
aluguel durante cinco anos, mas o desejo era 
ter um imóvel próprio. “Colocamos o nosso 
pedido no Projeto de Vida. Em pouco tempo, 
apareceu uma oportunidade de comprarmos 
um terreno e, nele, construímos a casa dos 
nossos sonhos”.

Vida sentimental
O casamento fazia parte dos planos do casal 
Larissa da Silva Knapp e Tiago da Silva. Sem 
condições para isso, os dois oraram em prol 
da vida sentimental. “Não tínhamos nada, e 
o Senhor providenciou tudo. Conquistamos 
cerimonial, festa, imóvel, mobília e até carro”.

Fonte de renda
Desempregado havia quase dois anos, Luiz 
Marcelo Carlos não conseguia trabalho devido 
à pandemia de covid-19. Evangelizado pelo 
irmão, ele se converteu a Jesus e preencheu 
o Projeto de Vida. Depois disso, tudo mudou. 
“Estou empregado e com todos os benefícios”.
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1. BENS NECESSÁRIOS:
Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e 
a sua justiça, e todas essas coisas vos 
serão acrescentadas (Mateus 6.33).

2. SAÚDE:
É ele que perdoa todas as tuas 
iniquidades e sara todas as tuas 
enfermidades (Salmo 103.3).

3. VIDA ESPIRITUAL :
Mas a todos quantos o receberam 
deu-lhes o poder de serem feitos filhos 
de Deus: aos que creem no seu nome 
(João 1.12).

4. SALVAÇÃO DA FAMÍLIA:
E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo 
e serás salvo, tua e a tua casa (Atos 16.31).

5. FIM DAS DÍVIDAS:
Então, o senhor daquele servo, movido de 
íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe 
a dívida (Mateus 18.27).

6. FONTE DE RENDA:
O Senhor é o meu pastor; nada me 
faltará (Salmo 23.1).

7. VIDA SENTIMENTAL:
Assim não são mais dois, mas uma só 
carne. Portanto, o que Deus ajuntou não 
separe o homem (Mateus 19.6).

Fim das dívidas
Simone Berwald comprou um imóvel mais 
perto da cidade e pôs à venda a casa em 
que morava. Com a demora em vender, ela 
não conseguia quitar a dívida. “Participei do 
Projeto, Deus me abençoou, apareceu um 
comprador, e fiquei livre das pendências”.
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Vida espiritual
Estefanie Mattos abandonou os caminhos do 
Senhor na adolescência, quando começou 
a beber, entrou em depressão e passou a ter 
pensamentos suicidas. A mãe, Fabiane Mattos, 
clamou pela vida da moça no Projeto e, hoje, 
a jovem tem uma vida transformada pelo 
Altíssimo. 
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Salvação da família
Pais de uma criança, Daniela e Antônio Rosa 
queriam ter mais um filho. Ela conseguiu 
engravidar, mas o feto morreu com 35 semanas 
de gestação. O casal continuou confiando no 
Altíssimo. “Oramos, participamos do Projeto, e 
Deus nos deu Sara Rosa, com saúde perfeita”.
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Saúde
Ideni Pires sofreu por causa dos níveis anormais 
de prolactina ao longo de 31 anos. “Saía leite do 
meu peito, engordei mais de 25kg e sentia dor 
de cabeça. Os remédios me causavam efeitos 
colaterais e não surtiam o efeito desejado. 
Determinei a vitória e fui curada”.
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PROJETO DE VIDA 2022

ANO DA RETOMADAANO DA RETOMADA



Bens necessários - 1 João 5.14,15

Saúde - 1 Pedro 2.24

Vida espiritual - Marcos 16.16-18

 
Salvação da família - João 4.50,53

Fim das dívidas - Filipenses 4.19

Fonte de renda - Salmo 1

Vida sentimental - Eclesiastes 4.9-12

Nome:

Escreva aqui o que a sua fé lhe diz e guarde esta parte

Copie seu pedido nesta folha e envie-a para nós.

Salvação da família 
João 4.50,53

Fonte de renda 
Salmo 1

Vida sentimental 
Eclesiastes 4.9-12

Saúde
1 Pedro 2.24

Fim das dívidas 
Filipenses 4.19

Bens necessários
1 João 5.14,15

Vida espiritual
Marcos 16.16-18


