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Ao final de uma carreira vitoriosa quero deixar algumas palavras aos nobres camaradas da
caserna, independente de conhecê-los ou não, superiores, pares ou subordinados.

  

                Agradeço à Deus pela  vida, saúde, livramentos, sabedoria e conhecimentos
conservados em mim durante o tempo de atividade. Agradeço também pelas pessoas que
colocou em meu caminho para servirem de referências, que se tornaram colunas fortes de
sustentação ética, moral e espiritual.

  

À minha família (saudosos pai e mãe, irmãos, esposa e filhos)pela superação no compreender
e entender as ausências no lar em função das necessidades funcionais da carreira.

  

Afirmo que foi uma carreira vitoriosa, não pelas minhas qualidades ou virtudes, mas por
entender que sou imperfeito e pelo que passo a expor, desejoso de que possa servir aos que
concluirão a leitura desta mensagem:

  

1 – Tudo o que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças – Eclesiates 9:10;

  

2 – Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um considera os
outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3;

  

3 – O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade.
Provérbios 15:33;

  

4 – Melhor é a sabedoria do que a força. Eclesiastes 9:16;
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5 - A Soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18;

  

6 – Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós. Mateus 7:12;

  

7 -  Melhor é obedecer (a verdade) do que sacrificar. 1ª Samuel 15:22;

  

8 – E conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. João 8:32. Conhecendo-se a verdade
deixa-se a ignorância tomando-se consciência do certo e do errado para não mais entrar em
condenação, porque o homem que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Da
mesma forma o homem que sabe o que não deve fazer e faz, peca. Devemos fazer o bem.
Tiago 4:17.

  

Uma pergunta que sempre se repete quando alguém passa  para a reserva é: Estás
preparado?

  

*Para responder começo registrando de que o dia de amanhã não nos pertence. Há falibilidade
nos projetos humanos. Ler Tiago 4:13-16;

  

*Digo também que este é o dia que o Senhor fez; Regozigemo-nos e alegremo-nos nele.
Salmos 118:24;

  

* A glória deste mundo não ma atrai mais, o que desejo está muito mais além disto. Lucas
4:5-8;

  

Todos necessitamos estar preparados para usufruirmos do que nos será praparado para o
amanhã, sabendo que Aquele que nos guardou até hoje, tem N’Ele contados todos os nossos
dias.

  

 2 / 3



PASSAGEM PARA A RESERVA

DESEJO A TODOS O BEM DE DEUS E A SUA RECOMPENSA, SABENDO QUE A SUA
JUSTIÇA OPERA TRAZENDO OS FRUTOS DA SEMEADURA.

  

  

PAZ A TODOS NÓS.

  

  

CLAUDIR DE OLIVEIRA

  

SUB TEN BM 
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