
APERFEICOANDO A SANTIFICACÂO 
NO RESPEITO DE DEUS 

 

 
VIVER SANTIFICADOS : VISÂO GERAL E RESUMO 

 
 

Esse ensinamento foi dado por um crente do ministério de pesquisa e comunhão bíblica. 

Continuaremos a agradecer a Deus pela vida de todos que humildemente tornam as 

escrituras compreensíveis e acessíveis àqueles que têm fome e sede da Palavra de Deus. 

 

Nenhum tema que possamos trabalhar em casa pode ir além de "VIVER SANTIFICADOS". 

Viver santificados é o estado de todo crente que quer permanecer em comunhão permanente 

com Deus. Não é um tema que vem este ano e desaparece no ano seguinte. Todo ministério 

digno desse nome tem o dever diante de Deus de disponibilizar ensinamentos apropriados 

para manter os crentes nesse estado. Os crentes se esforçam para ser diligente em receber e 

estudar esta Palavra diariamente. 

 

Aqui em Colossenses podemos ter dois dos versos mais claros que descrevem o que um 

ministério pode fazer e descrever o que ele pode fazer para tornar os ensinamentos 
disponíveis. 

Colossenses 1 : 28 

A quem anunçiamos, admoestando a todo o homem, e instruindo a todo o 

homem em toda a sabedoria ; para que apresentamos todo o homem perfeito 

em Jesus-Cristo ; 

29 E para isto tambem trabalho, combatendo Segundo a sua eficacia, que 

opera em mim poderosamente 
 
Vamos voltar e ver esses dois versos novamente 
 
Começa com "A quem  (Nos) anonciamos ...", NÓS; não um indivíduo solitário sozinho, 
mas nós juntos como uma casa. Uma coisa que certamente aprendemos mais neste ano de 
vida santificada é a alegria de fazê-lo como um lar. E é a vontade de Deus que esta Palavra de 
Deus prevaleça na casa; e isso requer que cada um de nós faça a nossa responsabilidade, 
fazendo o nosso trabalho, puxando a nossa carga, a fim de conseguir isso. 
 
"Ele é o único que anunciamos ..." Uma palavra admirável; uma palavra fantástica; o que 
significa ensinar completamente. Nós tratamos de diferentes tópicos ao longo do ano; onde 
uma pessoa pode ter um entendimento, não causando mais perguntas na inteligência de uma 
pessoa; mas realmente fornecendo respostas para as questões da vida, para que as pessoas 
possam viver em santificação. 
Então a próxima palavra é "exortando". E essa palavra significa confrontar. Agora, 
novamente, confrontar não significa GRITAR depois de alguém. Se você, bem, ... a chave é 
atrair a atenção daqueles que querem se distanciar da poluição do mundo e nos aproximar do 
modo como Deus gostaria que vivêssemos. 
 
O próximo é "todo homem". É usado três vezes. Todo homem é importante da perspectiva de 
Deus. No lar, todos são importantes. Não mais, não menos, cada um tem uma importância; e é 
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necessário para todo homem, e é necessário anunciar a todo homem, e é necessário confrontar 
todo homem. 
 
Então "instruindoo". Esta palavra significa ensinar em detalhes. O que obtivemos do ensino 
detalhado deste ano sobre como sair do meio deles? viva Santificado! 
 
E diz "em toda a sabedoria”. O objetivo é "apresentar a Deus todo homem", o lar, juntos. 
Ninguém precisa ficar para trás. Nunca precisa haver espaço para a ignorância que habita na 
vida de uma pessoa quando encontra a Palavra 
 
«para que apresentamos » ; você tem a autoridade, você tem o direito de fazê-lo; você tem 
permissão para apresentar; e esta palavra "apresentar" significa manter. E é certamente o 
objetivo de todos que ouvem a Palavra de Deus e querem viver para Deus; está segurando. 
Não se sente em algum lugar; mas segure; para fazer um impacto com sua vida. A maioria das 
criancinhas, quando você fala com elas, todas querem fazer algo importante em suas vidas; 
Ninguém começa a querer ser um perdedor. No entanto, como eles continuam na vida sem o 
conhecimento da Palavra de Deus; elas tendem a passar de um erro, uma falha, uma catástrofe 
para outra, semelhante a uma bolinha numa máquina de pinball; esperando para ser puxado e 
jogado. Eles não começam assim, mas é o que acontece quando eles não têm uma causa ou 
uma direção apropriada da vontade de Deus para sua vida. Nós fornecemos semanalmente de 
maneira volumosa uma direção apropriada para o sucesso de uma pessoa. Quaisquer que 
tenham sido seus antecedentes; está disponível para uma pessoa aprender o que significa viver 
santificado, exceto Deus. Não vai parar com este ensinamento; vamos continuar neste modo 
de vida santificado. 
« Todo homem » ; a terceira vez vemos esta frase mencionada neste verso; "Todo homem"; 
Deus tem um desejo completo de que todo homem possa ser apresentado como perfeito. E 
esta palavra "perfeita" significa madura ou iniciada. E você sabe, você pensa sobre essa 
palavra "insider"; talvez você esteja pensando em entrar em um clube secreto e tenha que 
fazer algumas coisas estranhas. A palavra "iniciar" realmente faz sentido quando você a 
examina em um dicionário. A palavra "iniciar" significa que você foi instruído nas operações 
profundas de algo. E, meu velho, eu te digo! O que fomos iniciados para vivermos 
santificados! Nós fomos iniciados, conhecemos uma operação profunda do que significa estar 
distanciado, separado do mundo. II Coríntios 6:17 diz: 

Por isso sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor ; 

E nâo toqueis nada imundo, 

                                                     E eu vos receberei ; 
 
Agora, quer façamos ou não, é uma história diferente. Mas nós certamente fomos iniciados. 
Nós fomos apresentados semanalmente com a oportunidade de nos levantar e fazer a vontade 
de Deus. 
« Todo o homem perfeito em Jesus-Cristo  
Lembre-se de que Cristo em você é filiação. Estar em Cristo significa estar em comunhão. Em 
comunhão significa aplicar a Palavra em sua vida diária. A vontade de Deus é que estejamos 
maduros, que sejamos iniciados nas operações profundas desta Palavra de Deus, a tal ponto 
que cada fibra da nossa vida esteja saturada com esta Palavra, que cada ação que fazemos 
possa ser documentada de acordo com a Palavra de Deus. Nós temos um propósito para 
nossas vidas; podemos documentar o propósito de nossas vidas e temos IMPACTO quando 
vivemos. 
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O versículo 29 certamente estabelece para nós como fizemos isso; como assumimos o negócio 
de ensinar as pessoas a viverem santificadas. 
 

Versiculo 29 : 

E para isto tambem trabalho 
 
Esta palavra "funciona" significa até o ponto de fadiga. Pode ser figurativo ou pode ser literal. 
Às vezes é literal; mas figurativamente, mostrando o tipo de atitude de coração e atitude 
mental e a energia necessária para realizar algo. Trabalhe ao ponto da fadiga para apresentar 
todos os homens que se tornaram perfeitos. Nós não escondemos nada em nossas instruções; 
nós não escondemos nada em nosso confronto; embora alguns ensinamentos não tenham 
realmente refletido essa profundidade. Um desses grandes significados da palavra "anunciar" 
significa trazê-lo para casa. 
 
A palavra "também" aparece no texto antes de "funciona"; porque "trabalho" é a palavra 
acentuada. Quando você lê dessa maneira, isso dá o impacto; como devemos trabalhar 
também. 
 
"Lutador" é esse ótimo termo atlético; competir em um evento muito disputado. Por que a 
vida é amarga? Não é por causa das pessoas. Não é por causa de animais. É porque estamos 
em uma competição espiritual. 
 
Continua aqui; Dizem que ele está "lutando com"; ou de acordo com; que define o padrão de 
como trabalhamos; como trabalhamos. 
 
"De acordo com Sua força", ou sua assistência energizante; DEUS NO TRABALHO Dentro! 
É óbvio dia após dia; semana após semana, 
"Quem age poderosamente em mim". Vamos ao capítulo 20 de Atos, outro grande verso que 
descreve muito bem o que estamos determinados a fazer, o que realizamos e o que 
continuaremos a fazer com o passar do tempo. 
Actes Chapitre 20, Verset 20, grande versiculo de direção 

Actos 20 : 20 : 

Como nada, que util seja, deixei de vos anunciar, … 
 
Se você se lembra de II Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17; há um lucro para a Palavra; 
doutrina, repreensão e correção. Deus deseja que o homem de Deus seja equipado ou 
aperfeiçoado de um lado para o outro para toda boa obra. 

… e ensinar publicamente e pelas casas, 
 
Eu certamente gosto: "pelas casas". Deve ser uma reminiscência dos coordenadores das 
comunhões que têm a tarefa de fazê-lo diariamente nas casas. De fato, sempre há armadilhas 
na saída, que o oponente está tentando chamar nossa atenção e nos tirar do modo de vida 
santificado; e é preciso diligência diária para ser lembrado da memória deste caminho através 
de reuniões de oração. 

II Corintios 6 : 14 : 

Nâo vos prendais… 
 
Se você se lembra dessa palavra, ele é enfático; e significa em conceito, possibilidade ou 
eventualidade. Não devemos ter nenhum lugar em nosso pensamento, em nossa inteligência 



 4 

em qualquer lugar, o menor conceito, a menor possibilidade ou o plano alternativo a ser 
colocado sob um jugo estrangeiro com os infiéis. 
 
Lembre-se, esta grande palavra "infiel"; Significa não apenas aqueles que se recusam a crer, 
mas aqueles que foram ensinados e depois endurecidos contra a verdade da Palavra de Deus e 
a rejeitam. Muitas vezes, eles podem ser mais perigosos do que aqueles que se recusaram 
desde o início. Muitas vezes, o mais enganoso é aquele que sabia a verdade e andou por um 
tempo e depois endureceu. E não devemos nos colocar no mesmo jugo com eles. E o que a 
raça humana está tentando fazer é se infiltrar em pequenas contingências, pequenas exceções, 
para que fique tudo bem em sua situação evitar isso. Não há adendos que você possa adicionar 
para garantir que esteja sob um jugo estrangeiro com infiéis. É o que a Palavra diz; é o que ela 
quer dizer. É o imperativo; é um comando para nós fazermos isso. 
 
Agora você pensa em seguir comandos. Sabe, todos nós recebemos ordens das pessoas e, você 
sabe, podemos recusar; mas pense em Deus Todo Poderoso lhe dando ordens. Pense nele, 
ordenando que você faça alguma coisa. Quantos discutiriam com ele? "Eu não vou discutir 
com ele, não vou discutir com isso. No entanto, com que frequência na vida prática existe 
uma discussão? Há uma restrição para fazer isso. 
Continua aqui, para dar cinco perguntas; as cinco impossibilidades: uma figura de erotismo 
retórico. Estas são perguntas para estimular o pensamento. Eles não exigem uma resposta, 
porque a resposta é óbvia. 
 

II Corintios 6 :14-16 : 
… porque, que sociedade tem a justiça com a injustiça ? [compartilhamento 
total]E que comunhâo tem a luz com as trevas ? 

E que concordia [harmonia sinfônica] ha entre Cristo e Belial Ou que parte 
tem o fiel com infiel? 

E que consenso tem o templo de Deus com os idolos ? Porque vos sois o 

templo de Deus vivente, como Deus disse : Neles habitarei e entre eles 

andarei ; e eu serei o seu Deus e eles serâo o meu povo… 
 
Não um deus morto, não um deus plástico, não um deus que apenas fica em algum lugar no 
espaço, que não nos conhece e não o conhecemos. Ele é um Deus vivo; uma prova; um dos 
quais podemos ver as manifestações de bondade e poder. 

 

…  e eu serei o seu Deus e eles serâo o meu povo 

17 Por isso… 
 
Esta é uma resposta do coração de qualquer um que queira viver santificado; 

… sai do meio deles … 
 
sai do meio da incredulidade; saia do meio da poluição; na vida. 

… e apartai-vos, diz o Senhor   ; 
 
« apartai » não significa que nos separemos fisicamente ao ponto de comprarmos uma 
montanha em algum lugar e que todos nós vivêssemos lá de vestes brancas, esperando que 
Jesus voltasse. Não é isso, não faz sentido; nunca foi abordado dessa maneira. Nos separamos 
em nosso estilo de vida e em nosso estilo de pensamento. Estamos saindo do meio da 
descrença que é tão culturalmente popular; e nos separamos. 
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… E nâo toqueis nada imundo, E eu vos receberei ; 

 
Eu vou te tratar com favor; Isto é o que Deus diz que é o resultado final para aqueles que 
desejam viver santificados. 
 

Versiculo 18 : 

E eu serei para vos Pai, E vos sereis para mim filhos e filhas, 

                       Diz o Senhor Todo-Poderoso. 
 
O El Shaddaï ; O Deus Todo-Poderoso ; Quem é capaz de realizar tudo; QUE nada pode 
parar; O El Shaddaï. 
 

II Corintios 7 : 1 : 

ORA, amados, pois que temos tais promessas,… 
 
Todas estas coisas são promessas que acabamos de ler; e quem os promete? O homem? NÃO! 
Quem os promete? DEUS! E se Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso e Ele promete, Ele pode 
cumpri-lo. Ele te tratará com benevolência enquanto você vive santificado. E podemos ouvir 
desta multidão, tenho certeza. 

… purifiquemo-nos de toda a imundicia da carne e do espirito, 
aperfeiçoando a santificaçâo [amadurecendo; aperfeiçoando] no temor 

[respeito] de Deus 
 
Isso nos traz de volta a Colossenses 1:28. é preciso confronto; requer ensino detalhado; 
precisamos nos envolver com a nossa permissão, para levar as pessoas a amadurecerem em 
Cristo. 
 
Ser santificado; é ser puro; ser santo, viver incontaminado no meio da poluição espiritual do 
nosso tempo. 
 
Há muita variedade de poluição espiritual. Há muita escolha na vida. Há muita variedade, mas 
existem apenas duas escolhas; Deus ou o mundo. Existem apenas duas opções, mas há muita 
variedade. Assim como se você fosse a um restaurante, você pedia um bife; e você tem um 
suplemento, mas eles te dão uma lista de quinze suplementos para escolher. Pode haver 
quinze, mas você deve sempre fazer uma escolha. O mundo nos dá muita ESCOLHA de 
poluição espiritual. No entanto, isso se resume a uma escolha; ou a perspectiva do mundo ou a 
perspectiva da Palavra. 
 
Você não precisa olhar muito longe ou olhar muito antes de encontrar ou tropeçar na poluição 
espiritual do mundo. Há uma necessidade de abundância da Palavra de Deus para vivermos 
santificados. Você não pode ser um estudante passivo e realmente viver santificado. Você não 
pode ser um "mensualista". Você realmente não pode ser "muitas vezes". Você deve ser um 
estudante diário. Você deve ser alguém que toma sua decisão diariamente. Estas são as duas 
opções disponíveis; existe apenas um direito para você e é o modo de vida santificado. 
 
Vamos em Deuteronômio Capítulo 32 ... 

 

Deuteronomio 32 : 45-47 : 

E acabando Moises de falar toda estas palavras a todo o Israel,,  
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46 Disse-lhes : Aplicai o vosso coraçâo a todas as palavras que hoje testifico 

entre vos, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado 

de cumprir todas as palavras desta lei. 

47 Porque esta palavra nâo vos é vâ… 

 
 
As palavras "vâ" significam vazio ou inútil. Lembre-se. Deus quer que nos beneficiemos da 
utilidade, enquanto praticamos a Sua Palavra. Moisés está dizendo: "Não é uma coisa sem 
importância para você fazer essas coisas"; não é sem utilidade; não é insignificante, não é uma 
coisa trivial. Por quê? 

 

… é a vossa vida… 
 
Uma das grandes chaves para entender e fazer uma escolha é saber que é a sua vida. Você tem 
uma vida que foi comprada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 
 
Salmos, capítulo 4 
 
Você sabe, foi realmente ótimo, aquelas palavras que Moisés disse sobre "É a sua vida".        
O versículo continua, e eles tiveram que lembrar que, ao cruzar o Jordão, eles deveriam entrar 
na terra prometida física. Mas começa com essa escolha que é feita. E nós estabelecemos 
claramente uma escolha correta; um caminho claramente marcado, ao contrário da confusão. 
Há uma variedade de erros, mas há apenas uma verdade; isso torna mais fácil. Meu velho, às 
vezes eu vou ao restaurante, olho para o cardápio e é como se houvesse muitas opções. Eu 
pensei que queria uma coisa e vi aquela outra coisa, e virei a página e acho que quero isso. E 
quando eu termino, eu nem quero comer mais E é assim que as pessoas são na vida; eles 
ficam tão confusos com a variedade da poluição espiritual; eles não querem pensar sobre isso; 
eles não querem pensar em Deus; porque eles não têm resposta. Eu amo pensar em Deus. Eu 
adoro pensar em Sua Palavra, porque existem respostas. Eu não estou confuso quanto a quem 
Ele é e o que Ele fará; VOCÊ não mais. Estamos separados, nos distanciamos do pensamento 
comum no mundo. 

 

Salmos 4 : 3: 

Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso… 
 
Isso é o que Deus faz. Deus nos diferencia para ele; para o seu prazer, para a sua alegria.       
O propósito do homem é a comunhão com o Pai celestial. Somos separados por sua alegria, 
por seu prazer, por sua bênção. Não é legal? Você fala de um propósito para a vida! Existe 
uma razão para manter uma nota de pensamento alinhado? Sim! porque é agradável para ele. 

 

… o Senhor ouvira quando eu clamar a ele. 
 
Meu Deus! Eu te digo! É um grito sincero do cristianismo, mas não uma realidade viva. Para 
você e eu é mais do que apenas um grito; é uma realidade. Sabemos que quando chamamos, 
ele ouve. Sabemos que quando chamamos, ele responde; porque sabemos o que a Palavra tem 
a dizer. Ele promete isso, e Ele é El Shaddai; e nós podemos fazer isso. Agora, se a sua 
escolha não é fazê-lo; Eu não posso fazer nada. Se uma pessoa não quiser ficar na trilha, não 
posso evitar. Mas velho eu te digo; temos trabalhado até o ponto da fadiga para garantir tudo 
o que é necessário para uma pessoa se dedicar a ela. 
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Veja em I Tessalonicenses, capítulo 4 ... 
 

I Thessalonicenses 4 :  

1 Finalmente, irmâos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim 

como recebestes de nos, de que maneira convém andar e agradar a Deus, 

assim andai, para que possais progredir cada vez mais.  
 
É como um tema constante de ministério conosco; seja qual for o nosso tema de ensino; nosso 
tema é recebê-lo, caminhar de acordo, agradar a Deus e progredir do progresso para o 
progresso. Por quê? - Porque quando você agradar a Deus, não há a menor coisa que Ele não 
fará por você. Não há uma coisa que Ele não realizará em sua vida ao andar para agradá-Lo. 
BENEFÍCIOS! BENEFÍCIOS! VOCÊ DEVE PENSAR O QUE DEUS FAZ PARA VOCÊ. 
Faz parte da vida santificada. 
 

Versiculo 2 : 

Porque vos bem sabeis que mandamentos vos temo dado pelo Senhor Jesus. 

3 Porque esta é a vontade de Deus ; a vossa santificaçâo ; que vos abstenhais 

da prostituiçâo ; 
4 Que cada um de vos saiba possuir o seu vaso em santificaçâo e honra [seu 
vaso — sua vida]… 

 
Porque não é uma coisa vã, é a sua vida; que você tenha uma imagem clara de como você 
deve viver. 

… . em santificaçâo e honra 
 
Isso é o que queremos fazer. Isto é o que fizemos semanalmente com o nosso tema de ensino. 
Continuamos a ensinar completamente, a confrontar, a ensinar em detalhes; para que todos 
tenham autoridade para serem apresentados perfeitos, maduros, iniciados nas operações 
internas desta Palavra de Deus, em Cristo, em comunhão no serviço. E isso aconteceu com o 
trabalho; em um teste muito disputado, trabalhe até o ponto da fadiga. 
 
Joâo capitulo 8… 
 
Fraqueza não é alterada em força simplesmente ouvindo a Palavra ensinada uma ou duas 
vezes. Vem DECIDINDO tomar esta Palavra e colocá-la em sua vida. Através do ano. 

 

Joâo 8 : 31 : 

Jesus dizia, pois aos Judeus que criam nele : Se vos permanecerdes na 

minha palavra ; verdadeiramente sereis meus discipulos ; 
 
Esta palavra "permanecerdes" é fazer desta Palavra a sua casa; deixe que ela esteja em casa, à 
vontade em você; onde você mora e onde você mora, seja nesta Palavra. E a menos que você 
faça o versículo 31, você não pode reivindicar o versículo 32. As pessoas amam o versículo 
32; você ouve citações o tempo todo. Você não tem o direito de reivindicar o versículo 32, a 
menos que tenha feito o versículo 31. 

 

Versiculo 32 : 

  E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertara 
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Você não pode conhecer a verdade a menos que se torne sua casa; que você não se disciplina, 
e é isso que ensinamos, em viver santificados. 
 
 
I Coríntios O capítulo 10 é um dos grandes versos que aprendemos este ano sobre a vida 
santificada. I Coríntios 10 coloca para nós um dos grandes padrões que devemos sempre 
procurar e querer fazer. 
 

I Corintios 10 : 13 : 

Nâo veio sobre vos tentaçâo senâo humana ; mas fiel é Deus ; que nâo vos 

deixara tentar acima do que podeis, antes com a tentaçâo dara tambem o 

escape, para que a possais suportar 
 
E esta saída vem na forma de um ensinamento que você ouve. Quando uma pessoa senta lá e 
lhe dá esta Palavra de Deus e você recebe a devida instrução da verdade. Não temos desculpas 
para não manter o caminho da vida santificada e completar nossa santificação. 
Nós devemos sair do meio deles. Nós devemos nos apegar a este caminho sagrado; nesta vida 
santificada, e siga adiante, longe da poluição espiritual. 

 

I Corintios 9 : 24 : 

Nâo sabeis vos que os que correm no estadio, todos, na verdade, correm, mas 

um so leva o prêmio ? Correi de tal maneira que o alcanceis. 
 
Isso é certamente o que nos esforçamos para fazer; está ganhando. O propósito do nosso 
ensino; por que trabalhamos até o ponto da fadiga, para que todos possam ganhar, que todos 
possam receber os louros do vencedor; não só agora, mas no ajuntamento, depois de ter 
superado tudo; no que fizemos. Queremos uma vitória COMPLETA; e toma essa decisão 
diária de fazer o que a Palavra diz. 
Salmos 101… 
 

Salmos 101 : 6 : 

Os meus olhos estarâo sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo ; o que 

anda num caminho reto, esse me servira 

 
É nosso coração desejar servir com Deus. Viver santificados coloca cada um na posição de 
fazer exatamente isso. Uma realidade de trabalho, uma relação de trabalho com o Todo- 
Poderoso; com El Shaddai; que Ele nos olhará com favor; que quando choramos, ele ouve; 
porque Ele nos estabeleceu para que Ele possa nos abençoar. Ele fez Sua palavra disponível 
para que possamos fazer uma escolha entre a poluição tão prontamente disponível no mundo e 
a pureza da Palavra de Deus; que temos a oportunidade de nos separar e nos distanciar do 
mundo, o que, cada vez que o fazemos, nos aproxima de nosso relacionamento com o Pai 
celestial. 
 
Salmos 18… 
 
Você não precisa ir muito longe para encontrar essa poluição espiritual, ela está procurando por você. 
Certifique-se de revisar sua caixa de correio diariamente. 
 
Este grande versiculo da escrita mostra e certamente estabelece para nós onde o coração de Deus é 
para nós enquanto vivemos santificados, completando nossa santificação no respeito de Deus. 
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Salmos 18 : 19 : 

Trouxe-me para um lugar espaçoso… 
 
« un lugar espaçoso » significa em comunhão. Deus nos colocou em comunhão. 
 

… livrou-me porque tinha prazer em mim  
 
Devemos ser um prazer para Deus; e nós somos enquanto continuamos a viver santificados.                
E não hesite; haverá o confronto apropriado quando e onde for necessário. Haverá ensino em detalhes, 
e juntos trabalharemos juntos como um corpo para garantir a todos; usar nossa autorização para levar 
todo homem a ser perfeito, plenamente maduro, iniciado nas operações profundas da Palavra de Deus, 
para que eles possam se manter em comunhão, e que sua vida não seja sem importância; mas que eles 
têm IMPACTO 
__________________________________________________________________________________ 
 


