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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus entes queridos. Passou rápido, e estamos quase chegando no 
último mês do ano de 2016. De dezembro de 2016 para janeiro de 2017, 
possivelmente, mais uma vez, renovaremos aquelas promessas que fizemos 
para o novo ano. 

 
O que efetivamente seria necessário para você iniciá-las? Como 

implementar as mudanças almejadas na passagem de 2016 para 2017? Quem 
sabe não seria o caso de, ao menos, cumpri-las gradualmente, de uma forma 
planejada?  

 
Sabe, a Bíblia fala de planejar, pelos menos isso é o que 

encontramos no Evangelho de Lucas 14:28-30, senão vejamos: "Qual de 
vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o 
preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se 
lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem 
rirão dele, dizendo: ‘Este homem começou a construir e não foi capaz de 
terminar’.  

 
Podemos planejar, e isto é salutar, mas não podemos perder a 

perspectiva que o executar sempre virá da parte de Deus (“Cabe ao homem 
formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da 
língua.” - Provérbios 16:1). Assim, quando resolvermos iniciar algo tenhamos 
a cautela de nos submetermos ao juízo do nosso Deus. Sigamos para o objetivo 
sob os conselhos de Tiago: “Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto 
ou aquilo" (Tiago 4:15). Roberto de Albuquerque Cezar  
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Sobre o seguir planejadamente, paulatinamente, conheço um 
escrito intitulado “Tijolo sobre tijolo”, de autoria desconhecida que gostaria 
de partilhar com você. Segue adiante: 

 

TIJOLO SOBRE TIJOLO  
 
Um pequeno riacho é calmo e relativamente inofensivo, mas 

vários riachos podem se agrupar e formar um poderoso rio, de enorme força. 
Uma leve garoa é macia e agradável, mas se pudessem unir suas forças, várias 
garoas poderiam formar tempestades capazes de derrubar prédios. 

 
Coisas grandes são formadas de pequenas coisas. Para aprender a 

controlar as grandes coisas devemos começar fazendo as pequenas e fazê-las 
repetidas vezes. Isto é como colocar um tijolo sobre o outro e, devagarinho, ir 
formando uma sólida e forte parede.  

 
Fácil como levantar o telefone e fazer uma ligação de 

prospecção e, de telefonema em telefonema, ir construindo uma base 
maciça. É colocar os pensamentos no papel e formar uma obra-prima. Toda 
realização é construída de pequenos passos. Planeje seus passos. Dê o 
primeiro, depois outro, submeta-os ao Senhor e você conquistará seus 
objetivos.  

 
Que o Senhor lhe dê sabedoria para a consecução dos seus 

objetivos neste novo dia. 
 


