
SINTO MUITO QUE SEJA 
DIFÍCIL PARA VOCÊ. MAS NÃO SE 

PREOCUPE, POIS TERÁ OUTRAS 
OPORTUNIDADES.

O Calendário 
da Vida

Um calendário normalmente é utilizado para 
lembrá-lo de acontecimentos ou eventos especiais, 
compromissos importantes, e pode até ser usado como 
uma agenda dos acontecimentos em sua vida.

O QUE FOI? MINHA MELHOR  
AMIGA ESTÁ INDO AO  

CONCERTO QUE EU QUERIA 
MUITO IR … MAS NÃO POSSO 

PORQUE TENHO AULA DE 
NATAÇÃO NO MESMO DIA.

Eu tenho um calendário 
especializado só 
para você, e estou 
preenchendo os 
quadradinhos não 
apenas com o Meu 
plano e cronograma, 
mas também com as 
respostas aos desejos 
secretos de seu coração. 
O calendário de sua vida 
está repleto de eventos 
ímpares, memoráveis e 
de mudar a vida. Cada 
dia carrega consigo a 
prova do Meu toque, 
Meu plano para sua vida.



Sei que você às vezes se pergunta se negligenciei 
alguns detalhes que considera importantes. Mas, 
Meu amigo, tenho uma razão para tudo o que 
faço, apesar de você ter que embrulhar muitas 
coisas em um pacotinho de fé e confiança em Mim. 

SE CONFIAR EM MIM 
DURANTE ESTES TEMPOS 

TÃO DIFÍCEIS, VERÁ QUE TE 
CONDUZIRÃO A COISAS BEM 

LEGAIS!

VEJA. ISTO É O 
CALENDÁRIO DA SUA VIDA. 

PODEMOS PREENCHÊ-LO 
JUNTOS. 

Este mês está lhe parecendo triste e 
sombrio? Se Eu pudesse pular para o 
futuro e lhe mostrar o que está planejado, 
você veria claramente que estes dias 
aparentemente escuros e difíceis vão 
conduzi-lo a dias cheios de luz, calor e sol, e 
que o que vai ganhar através da vivência 
destes dias será inestimável.
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VOCÊ VAI ME PERMITIR 
AJUDAR A PREENCHER O 

SEU CALENDÁRIO?

SIM! POR FAVOR,  
ME AJUDE A  

PREENCHÊ-LO.

Não tenha medo de Me 
permitir planejar e preencher 
o calendário da sua vida. As 
melhores coisas acontecem 
àqueles que confiam em Mim 
completamente, e fluem 
alegremente com o Meu plano 
para suas vidas.


