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A ORIGEM DE TUDO 
 

Houve uma REBELIÃO no céu. A Bíblia fala sobre ela em Isaías 14:13,14: 

“Você que dizia no seu coração: "Subirei aos céus; erguerei o meu trono 

acima das estrelas de Deus; eu me assentarei no monte da assembléia, 

no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais 

altas nuvens; serei como o Altíssimo". 

 

 

 

DEUS CRIOU O MUNDO QUE CONHECEMOS 
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A TENTAÇÃO E A QUEDA 

 
 

 
 

Gn 3:1-6 – “Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais 

selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: "Foi 

isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores 

do jardim’? "Respondeu a mulher à serpente: "Podemos comer do fruto 
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das árvores do jardim, mas Deus disse: ‘Não comam do fruto da árvore 

que está no meio do jardim, nem toquem nele; do contrário vocês 

morrerão’ ". Disse a serpente à mulher: "Certamente não morrerão! 

Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e 

vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal". Quando a 

mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos 

olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou 

do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também”. 
 

 

Adão e Eva foram expulsos da presença do Criador 

 

Gn 3:23,24 – “Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do 

Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o 

homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada 

flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida”. 

 

Toda a raça humana foi afetada 

 

Rm 5:12 – “Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo 

por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a 

todos os homens, porque todos pecaram”. 

 

DEUS ESTABELECE UM “PLANO DE SALVAÇÃO” 

 

Toda a Bíblia gira em torno desse PLANO DE SALVAÇÃO. 
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O que diz a Bíblia? 

Jo 3:16 – “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho 

Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida 

eterna”. 

 

 

JESUS CRISTO é o fundamento do PLANO DE SALVAÇÃO criado por Deus. 

 

Jo 14:6 – “Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 

Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim”. 

 

VOLTANDO À NOSSA HISTÓRIA – O homem pecou, foi afastado de Deus. 

Toda as gerações futuras foram impactadas com o pecado de Adão e 

Eva. Então Deus estabelece um PLANO DE SALVAÇÃO. 

 

O PLANO COMEÇA A SER COLOCADO EM PRÁTICA 

 

  

 

 

Deus chama Abraão e dele constitui a 

NAÇÃO HEBRAICA, da qual nasceria 

mais tarde o SALVADOR: 

YESHUA HAMASHIACH 
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Gn 12:1-3 – “Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio 

dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe 

mostrarei. "Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei 

famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o 

abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio de você 

todos os povos da terra serão abençoados". 

 

 
 

A NAÇÃO HEBRAICA começa a ser 

formada a partir de Abraão. 

ABRAÃO / ISAQUE / JACÓ 
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A verdadeira origem 

dos CONFLITOS entre 

ÁRABES e JUDEUS. 
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José é vendido pelos irmãos, chega ao Egito como escravo e se torna o 

2º mais poderoso em todo o Egito. 

 

FOME NA TERRA DE CANAÃ 

 

José, já governador do Egito, manda buscar sua família em Canaã, revela 

sua identidade e coloca sua família na TERRA DE GÓSEN. 

 

 
 

Assim terminamos o LIVRO DE GÊNESIS. 
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CERCA DE 400 ANOS APÓS – Começa o Livro de Êxodo 

 

Quando começamos o livro de ÊXODO já se passaram cerca de 400 anos 

desde a chegada da família de José ao Egito. Agora eles não são mais 

uma “família” e sim um POVO, uma NAÇÃO.  

 

Além disso, já não são mais LIVRES e sim ESCRAVOS no Egito. 

 

 
 

Então, Deus decide que já é hora de LIBERTAR os israelitas da escravidão 

do Egito e encarrega MOISÉS de liberar esse movimento. 

 

Êx 3:1-10 – “Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era 
sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto 
e chegou a Horebe, o monte de Deus. 2 Ali o Anjo do SENHOR lhe apareceu 
numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, 
embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo 
fogo. 3 “Que impressionante!”, pensou. “Por que a sarça não se queima? 
Vou ver isso de perto.” O SENHOR viu que ele se aproximava para observar. 
E então, do meio da sarça Deus o chamou: “Moisés, Moisés!” “Eis-me 
aqui”, respondeu ele. 

Então disse Deus: “Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o 
lugar em que você está é terra santa”. Disse ainda: “Eu sou o Deus de seu 

Deus permitiu que os israelitas 

fossem escravizados por causa 

da REBELDIA deles, pois 

deixaram de seguir os caminhos 

do Senhor. 
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pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó”. Então Moisés 
cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. 

Disse o SENHOR: “De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no 
Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei 
quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos 
egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e 
mel: a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos 
heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e 
tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora; eu o envio ao 
faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas”.  

 
 

FINALMENTE OS ISRAELITAS DEIXAM O EGITO 
 

Quantas pessoas saíram do Egito com Moisés? 

 

Êx 12:37 – “Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 

seiscentos mil homens a pé, além de mulheres e crianças”. 
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Presume-se que COM MULHERES E CRIANÇAS o total de pessoas que 

saíram para a peregrinação à Canaã foi algo entre 2 a 3 milhões de 

pessoas. 

 

 
 

 

Eles atravessaram o MAR VERMELHO e seguiram rumo à região do SINAI. 

Foi nesse período que Deus os mandou construir o TABERNÁCULO. 
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A ARCA DA ALIANÇA (CONCERTO) 

 

 

 
 

AS TÁBUAS DA LEI: A PALAVRA DE DEUS 

A VARA DE ARÃO: O PODER 

RESTAURADOR DE DEUS 

O MANÁ: A PROVISÃO DE DEUS 
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OS ISRAELITAS CHEGAM AO SINAI 

 

 
 

Eles passaram 1 ano acampados na região do Sinai, recebendo as 

orientações de Deus: 

 

• Os diferentes tipos de ofertas de sacrifício; 

• As funções sacerdotais; 

• As festas (Tabernáculos, Páscoa, etc). 

 

   

MONTE SINAI 

(EGITO) 

HONRA / OBEDIÊNCIA 

DEPENDÊNCIA / FÉ 

SUBMISSÃO 
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FESTA DOS TABERNÁCULOS 

  
 

 

FESTA DA PÁSCOA 

 
 

Após 1 ano de instruções, finalmente, os israelitas partem para o trecho 

mais longo da peregrinação. 
 

Entramos no livro de NÚMEROS 
 

Os primeiros acontecimentos narrados em Números ainda ocorrem na 

região do Sinai, mas logo eles partem para a longa peregrinação pelo 

deserto até CADES-BARNÉIA, chegando à planície de MOABE. 
 

1ª parte: do Egito à região do Sinai – (Êxodo) 

2ª parte: 1 ano no Sinai 

3ª parte: do Sinai à Planície de Moabe, passando por Cades-Barnéia 
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 Vamos identificar NO MAPA: 
 

 
 

Cades-Barnéia: O RECUO POR CAUSA DO MEDO E INCREDULIDADE 

Os 12 espias 

 
 

Somente JOSUÉ e CALEBE acreditaram na promessa do Senhor. 

Números 13.25-30 

A importância de continuarmos firmes na fé, mesmo quando a 

situação nos parece muito difícil.  
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OS ISRAELITAS CHEGAM NA PLANÍCIE DE MOABE 

 

Entramos no livro de DEUTERONÔMIO 

 

Os israelitas antigos que viveram as experiências do Egito, a passagem 

pelo mar, o socorro e a provisão de Deus durante os primeiros anos de 

peregrinação, HAVIAM MORRIDO. Então Moisés RELEMBRA A LEI. 

 
 

   

DEUTERONÔMIO: SEGUNDAS LEIS 

A Lei de Deus é RELEMBRADA para 

os jovens israelitas, antes que 

entrem na terra prometida. 
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MOISÉS PARA POR AQUI – MONTE NEBO 

 

Dos antigos, somente 2 homens entraram em Canaã: 

JOSUÉ e CALEBE 
 

Então, entramos no livro de JOSUÉ 

 

Josué recebe a tarefa de CONCLUIR a missão de Moisés. 

 
 

Os israelitas, já sob o comando de JOSUÉ, atravessam o JORDÃO e 

chegam ao VALE DE GILGAL. 

 

• CESSA O MANÁ 

• ELES PASSAM A COMER “DAS NOVIDADES DA TERRA” 
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Vale de Gilgal 

 
 

Jericó 
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Chegamos ao livro de JUÍZES 

 

Após a morte de Josué, Deus levantou JUÍZES para, através deles, 

governar seu povo. Foi um período de ALTOS e BAIXOS.  

 

Entrava um bom JUIZ e colocava as coisas em ordem. Ele morria, vinha 

outro JUIZ que não ouvia a voz de Deus e, pronto; as desgraças 

assolavam os israelitas. 

 

        
 

Se destacaram: SAMUEL, DÉBORA, GIDEÃO e SANSÃO 
 

O POVO COMEÇA A PEDIR UM REI 
 

Por causa dos “altos e baixos” e também por observarem que as nações 

tinham um rei, os israelitas também começaram a pedir um rei. 

 

Entramos no livro de 1 SAMUEL 

 

Saul era um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas; os 

mais altos batiam nos seus ombros. E seu pai era um homem rico e 

influente na tribo de Benjamim (1 Samuel 9:1-2). 
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O povo escolhe SAUL como rei. 

Saul começa bem, mas depois passa a agir com INDEPENDÊNCIA. 

 

SAUL DESOBEDECE e é REJEITADO por Deus – 1 Sm 15:1-28 

 

 

 

 

 

 

DAVI é escolhido POR DEUS para reinar sobre Israel. 

  

 
 

Os livros de 1 e 2 Samuel falam dos reinados de SAUL e de DAVI. 

 

Chegamos ao livro de 1 Reis 

 

Salomão, filho de Davi, começa a reinar sobre Israel. Os primeiros anos 

de seu reinado foram maravilhosos, porque Salomão seguiu os passos de 

seu pai Davi e deu ouvidos ao Senhor. 

 

Coube a Salomão a construção do TEMPLO DO SENHOR. 

Davi preparou o material e criou um ambiente propício para a 

construção, mas não pôde construir o Templo porque tinha sangue em 

suas mãos (guerras). 

O PERIGO DA DESOBEDIÊNCIA. A história de Saul nos mostra o 

quanto a desobediência aborrece a Deus e traz conseqüências 

desastrosas para aquele que desobedece. 

Não podemos nos esquecer que toda a 

história do AT prepara o caminho para o 

nascimento de YESHUA HAMASHIACH, o 

Salvador dos que crêem. 
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A réplica construída pela Igreja Universal em SP 
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Infelizmente, Salomão desobedece a Deus e se une a mulheres 

estrangeiras 
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1 Rs 11:1-3 – “O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além 
da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, 
sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor 
tinha dito aos israelitas: "Vocês não poderão tomar mulheres dentre 
essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus 
deuses". No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. 

Casou com setecentas princesas e trezentas concubinas, e as suas 
mulheres o levaram a desviar-se”. 
 
DEUS PUNE SALOMÃO, DIVIDINDO SEU REINO 
 

1 Rs 11:  - “Então o Senhor lhe disse: "Já que essa é a sua atitude e você 
não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a 
você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. 

No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você 
viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Mas não tirarei dele o reino 
inteiro; eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor 
de Jerusalém, a cidade que escolhi". 
 
 

REINO DO NORTE – ISRAEL 
e 

REINO DO SUL – JUDÁ 

 
 

A partir desse ponto (1 Reis) será necessário prestar bastante atenção 

para definir quando estamos lendo algo sobre o Reino do Norte ou sobre 

o Reino do Sul. Veja no mapa abaixo: 
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Reis bons e reis maus 

 

CATIVEIROS 
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Babilônia 
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Assim, concluímos os livros de 1 e 2 Reis 

 

Os livros de 1 e 2 Crônicas foram escritos por ESDRAS e visava o 

RETORNO para Jerusalém. Esdras tinha como objetivo mostrar que os 

israelitas vinham da linhagem real davídica. 

 

Após o Edito de Ciro, começa o RETORNO para Jerusalém 

 

Foram 3 grupos que saíram da Babilônia em tempos diferentes: 
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O livro de ESDRAS 

 

Esdras escreveu 1 e 2 Crônicas, preparando o coração dos israelitas para 

o REGRESSO a Jerusalém. Em seu livro ele fala sobre a restauração do 

templo e mostra aos israelitas que faziam parte da linhagem do rei Davi. 

 

Foi no período de ESDRAS que o povo de Judá começou a RETORNAR 

para Jerusalém. A primeira leva foi comandada por ZOROBADEL (Ed 2:2). 

(Ver quadro Pág 27). 

 

Nessa ocasião 2 conhecidos homens de Deus PROFETIZAVAM para 

em Judá: AGEU e ZACARIAS. 

 

Então, aconteceu algo que merece ser registrado:  

 

Quando ZOROBADEL chegou a Jerusalém liderando cerca de 50 mil 

pessoas, cada um se preocupou em restaurar suas casas e deixaram de 

lado o TEMPLO do Senhor. Por isso, eles foram penalizados. Veja? 

 

Ageu 1:1-11 – “No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado 

de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao 

governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote 

Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: "Assim diz o Senhor dos Exércitos: 

Este povo afirma: ‘Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do 

Senhor’ ". Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do 

profeta Ageu: "Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino 

acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim 

diz o Senhor dos Exércitos: "Vejam aonde os seus caminhos os levaram. 

Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se 

fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. 

Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada". 
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Assim diz o Senhor dos Exércitos: "Vejam aonde os seus caminhos os 

levaram! Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, 

para que eu me alegre e nele seja glorificado", diz o Senhor. 

 

"Vocês esperavam muito, mas, para surpresa de vocês, acabou sendo 

pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E 

por que fiz isso? ", pergunta o Senhor dos Exércitos. "Por causa do meu 

templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa 

com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o 

orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos 

campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais 

que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos 

de vocês foi prejudicado". 

 

 

O livro de ESTER – Cronologicamente, ocorre a história de Ester (pág 27) 

 

Ester foi uma PROVIDÊNCIA de Deus para dar livramento aos israelitas  

(A história tinha que continuar, por causa do PLANO DE DEUS). 

 
 

 
 

 

REI ASSUERO – PERSIA 

RAINHA VASTI 

ESTER (Judá) 

HAMÃ (2º homem) 

MARDOQUEU 

(não se curvou) 
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Ester 4:12-14 – “Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, 

mandou dizer-lhe: "Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, 

de todos os judeus só você escapará, pois, se você ficar calada nesta 

hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas 

você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um 

momento como este que você chegou à posição de rainha? " 

 

Houve uma grande ameaça contra os judeus, mas Ester estava lá. 

A HISTÓRIA TINHA QUE CONTINUAR. 

 

___________________________________________________ 

 

O 2º grupo que voltou do Cativeiro para Jerusalém, veio com ESDRAS. 

Eram cerca de 1.800 homens + mulheres, filhos e servos (veja o quadro 

na pág 27). 

 

 

O livro de NEEMIAS 

 

O 3º grupo que voltou do Cativeiro para Jerusalém, veio com NEEMIAS. 

Deus deu a Neemias a missão de restaurar os muros de Jerusalém. Isso 

foi feito em 52 dias, mesmo com a pressão dos inimigos. 
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Cidade Velha HOJE 
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Muralhas HOJE 

  
 

   
 

 

SOBRE OS PROFETAS 

 

Nós estamos contando uma HISTÓRIA que começou com Adão e Eva e 

AINDA NÃO ACABOU. Onde estão os PROFETAS que conhecemos? Onde 

eles aparecem nessa história? 

 

Eles PROFETIZARAM em diferentes épocas. Observe o quadro abaixo: 
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34 
 

CONHECENDO A HISTÓRIA QUE A BÍBLIA CONTA 

 

Uma observação muito importante:  

A história contada no Antigo Testamento TERMINA EM NEEMIAS 13. 

 

 

 

 

Todos os livros que vieram a partir de Neemias estão inseridos nesse 

período de tempo até Neemias 13: Ester, Jó, Salmos, Provérbios, 

Esclesiástes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, 

Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, 

Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 

 

Todos esses personagens viveram nesse período até Neemias 13, quando 

se encerra a história do Antigo Testamento. 

 

O Império Babilônico havia caído e o rei CIRO (Imperio Persa) assinou um 

decreto permitindo que os judeus retornassem à Palestina. A história do 

Antigo Testamento se encerra narrando esse acontecimento, envolvendo 

Zorobabel, Esdras, Neemias, Ester e outros personagens. 

 

 

Adão e Eva Neemias 13 
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PERÍODO INTERTESTAMENTÁRIO – (ou INTERBÍBLICO) 

 

 

 

 

 

Durante esses 400 anos nenhum profeta falou ou escreveu 

(PERÍODO DO SILÊNCIO) 

 

Nessa época surge um dos maiores líderes militares da Antiguidade: 

ALEXANDRE, O GRANDE.  

 

CURIOSIDADE: Ele foi casado três vezes, mas não se interessava por 

mulheres. Consta que ele era bisexual e apaixonado por um homem de 

alta patente do seu exército (Heféstio). 

 

Antes de ALEXANDRE, O GRANDE morrer, ele escolhe 4 generais (não 

tinha herdeiro). Nesse tempo um grande número de judeus se espalhou 

pelo Egito e outros centros culturais para propagar sua fé. 

 

Para isso, 70 judeus se juntaram a fim de realizar a tradução do Antigo 

Testamento para o GREGO (SEPTUAGINTA) – Bíblia dos judeus fora da 

Palestina (muitos já não falavam bem o hebraico). 

 

 

NEEMIAS 13 NOVO TESTAMENTO 400 ANOS 
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PERSEGUIÇÃO AOS JUDEUS 

Havia, na ocasião, um forte conflito entre Síria e Egito. Então, o rei da 

Síria (Antíoco Epifânio) cercou a Palestina. Houve uma fortíssima 

perseguição contra os judeus, que eram proibidos de adorar no Templo e 

obrigados a comer carne de porco. 
 

 
 

DIÁSPORA – dispersão dos judeus pelo mundo.  

(Ganhou muita força no Período Interbíblico). 

 

LIVROS APÓCRIFOS – Os livros apócrifos são livros que não fazem parte 

da lista oficial da Bíblia. Eles podem ter valor histórico e moral, mas não 

foram inspirados por Deus, portanto não servem para formar doutrinas 

(ensinamentos fundamentais).  

 

A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa aceitam alguns livros apócrifos como 

parte da Bíblia. Lista dos livros apócrifos da Bíblia Católica: 

(7 livros): Tobias, Judite, I Macabeus, II Macabeus, Baruque, Sabedoria e 
Eclesiástico. 

A região da Palestina 

ficou no meio do 

conflito. 
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Além disso, trechos acrescentados aos livros de Ester e de Daniel. 

_______________________________________________________ 

Uma pergunta recorrente entre o meio cristão é:  

O que Deus fez durante este tempo, também conhecido como silêncio 
divino?  

De fato nenhum profeta foi levantado nessa época, mas isto não significa 
que o SENHOR deixou de atuar. Pelo contrário do que se imagina, foi 
justamente neste cenário que o poder de Deus pôde ser visto, não por 
ministérios proféticos ou atos miraculosos, mas pelo cumprimento das 
profecias e na pavimentação da vinda de Cristo, presenciados pelos fatos 
históricos. 

A preparação da vinda de Cristo pode ser vista sendo escrita na própria 
história da humanidade, estando presente nos grandes eventos da 
antiguidade. 

Durante 400 anos, o mundo foi se moldando e sendo preparado para a 
vinda de Cristo. Cada conquista de nações poderosas e cada estratégia 
bem sucedida foram passos executados no plano divino para pavimentar 
o caminho do Messias. 

Judeus deixaram Israel e Judá e foram espalhados pelo oriente durante o 
cativeiro babilônico. Com esta nova diversidade geográfica, foram 
também propagadas as sinagogas pelas regiões da Ásia. 
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Surge uma língua única do sul da Europa, que por meio de colonizações, 
foi implantada no oriente e utilizada para traduzir a, até então disponível 
somente em hebraico, Bíblia veterotestamentária.  

Herodes reconstrói o templo, que deveria estar de pé quando o Messias 
viesse.  

Em quatro séculos, o mundo antigo sofreu mudanças políticas, 
econômicas, geográficas e religiosas. Mas o SENHOR se manifestou, 
agindo direto na história da humanidade, utilizando impérios, revoluções 
e o opróbrio de Seu povo para preparar o caminho de Seu filho. 

 

DEUS CUIDANDO PARA QUE A LINDA HISTÓRIA CONTADA NA BÍBLIA 
CONTINUE SEU CURSO. 

 


