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ASSOCIAÇÃO A VERDADEIRA VIDA EM DEUS 

AVVDBRASIL 

PROPOSTA DE PROJETO 

 

“MARATONA COM JESUS” 

 

1. Palavras iniciais. 

A ideia da presente proposta de projeto foi apresentada no grupo de WhatsApp da 

Associação AVVDBrasil, o canal TLIG-AVVD BRAZIL, e foi considerada relevante por aqueles 

participantes do grupo que interagiam na discussão. E assim, em função da sua relevância, 

apresentamos aqui esta proposta para apreciação e aprovação da Comissão Organizadora da 

Associação e, se pertinente, a partir dessa, também, da TLIG. 

 

2. Descrição do Projeto. 

a) Objetivo: incentivar a leitura diária regular das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus, de forma sistemática, a começar pela primeira Mensagem (AVVD-20 de 

setembro de 1986 – Eu Sou a Luz), no primeiro dia do ano de início da execução da 

proposta (01/01/YYYY, sendo YYYY = ano de início), e seguindo, no dia-a-dia, até o 

final de todas as Mensagens (especialmente as do Livro Único). A expectativa é a de 

que aqueles que aderirem à proposta terão lido, por completo, o Livro Único de 

Mensagens em um prazo de cerca de 3 anos e meio. 

 

b) Definição de Nome: foi proposto o nome “Maratona”, complementado 

posteriormente com a expressão “com Jesus”, ficando assim, o nome do projeto 

sendo: “Maratona com Jesus”. Este termo “maratona” é empregado atualmente, 

especialmente, por jovens que decidem assistir uma sequência de episódios de uma 

determinada série que passa em canal de vídeo, como Netflix... Ou seja, isto 

representa ficar horas e horas, muitas vezes, toda noite, assistindo uma sequência 

de episódios de uma série. Assim, tal termo predispõe alcançar especialmente 

jovens, levando-os a adotar um comportamento de persistência na leitura das 

Mensagens. Certamente que não se restringe apenas aos jovens, mas pode alcançar 

todos os que tiverem interesse em fazer a leitura das Mensagens de AVVD de forma 

persistente e diária. 

 

c) Sistematização: Aproveitando os recursos existentes no site oficial (tlig.org/pt) do 

bloco “MENSAGEM DO DIA”, no mesmo bloco, na parte final, abaixo de MENSAGEM 

ANTERIOR, poder-se-ia incluir o título e link pertinente para MARATONA COM 

JESUS, que levaria o interessado ao texto da Mensagem do dia do ano na sequência 

de leitura. 

No novo site (tlig.org – inglês), na opção  “The MESSAGES”, apesar de existir a opção 

de “messages by date”, poder-se-ia incluir uma opção equivalente para 

“MARATONA COM JESUS”, cujo link conduziria o interessado diretamente a 

Mensagem do dia do ano na sequência de leitura de todas as Mensagens. 
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Excepcionalidades: o site oficial (tlig.org/pt) está ainda com as Mensagens da 

tradução pertinente aos livros seriados, que são, de certa forma, diferentes da 

tradução das Mensagens que constam no Livro Único. Não é apropriado levar o 

interessado a ler um texto de Mensagem antigo e diferente do aprovado pela TLIG. 

Então, o link para o MARATONA COM JESUS poderia apontar para a página do livro 

que consta a Mensagem (conforme link: https://tlig.cld.bz/True-Life-in-God-

Messages/1) ou, preferencialmente, para uma imagem (a ser elaborada da 

Mensagem em questão). 

Imagens das Mensagens para a Maratona com Jesus: tais imagens seriam 

elaboradas a partir do texto oficial 

constante do Livro Único; teriam uma 

formatação de cor (como as cores 

litúrgicas: verde – primeiro ano; azul 

– segundo ano; roxo – terceiro ano; e 

dourado – quarto ano). Vide modelo 

ao lado. 

Tais imagens ficariam armazenadas 

em pasta própria (maratona), 

poderia ter uma sub-pasta com 

separação por ano (mano1, mano2, 

mano3, e mano4), e, ainda, seriam 

nomeadas como se segue 

(YYYYMMDD-título, exemplo: 

“19860920-Eu Sou a Luz”). 

Poder-se-ia, ainda, criar lista índice 

para acompanhamento da leitura das 

Mensagens, que poderia ser 

disponibilizado automaticamente na 

parte inferior da Mensagem em tela 

– o que facilitaria a revisão da leitura 

de uma mensagem anterior ou 

posterior, se pertinente. Essa mesma 

lista índice, editada com a inclusão de 

um espaço para incluir um “checklist” 

poderia ser disponibilizada para o 

interessado que, assim, registraria o 

seu progresso na leitura. 

Pode-se, acrescentar, ainda, um link de acesso a site que disponha de Evangelho do 

Dia ou incluir a transcrição desse Evangelho do Dia, o que muito enriqueceria o 

projeto, aliando a Mensagem com as Palavras do Evangelho. 

 

 

d) Processamento: Havendo a implementação do link “MARATONA COM JESUS” no 

site oficial e considerando que o mesmo aponte para o texto da Mensagem 

conforme padrão do Livro Único, podendo ser a partir da página do livro (tlig.cld.bz) 

ou de chamada de uma imagem, preferencialmente, da Mensagem, este link 

poderia ser replicado no site da Associação AVVDBrasil, como uma opção a mais de 

acesso.  

https://tlig.cld.bz/True-Life-in-God-Messages/1
https://tlig.cld.bz/True-Life-in-God-Messages/1
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i. Poder-se-ia criar listas de interessados, a partir de link de inscrição com 

confirmação de e-mail, os quais poderiam receber em seus e-mails, 

diariamente, de forma automatizada, os textos ou imagem dos textos das 

Mensagens. Esta opção gerará despesas com mala direta, se implementada. 

ii. Existindo os links disponibilizados nos sites (da Associação e Oficial), os 

interessados poderiam acessar tais links diariamente, se desejado. 

iii. O link e a imagem da Mensagem da MARATONA COM JESUS poderiam ser 

publicados no canal de WhatsApp, Twitter e outros, prefaciados por: 

MARATONA COM JESUS, data completa, identificação da Mensagem 

(AVVD-28 de setembro de 1986). 

iv. As pessoas inscritas nos canais de WhatsApp, Twitter e outros da Associação 

poderiam replicar a distribuição das Mensagens, implementando, como 

desejado, automatização que puderem em seus canais/redes sociais 

próprias – se desejado. 

 

3. Conclusão. Considerando-se que todo esforço deve ser feito para que as Mensagens de 

A Verdadeira Vida em Deus sejam divulgadas, para que sejam conhecidas por todos, ou 

o maior número de pessoas, faz-se mister aceitar e implementar ideias que contribuam 

com tal finalidade. A criação de links nas estruturas dos sites para as mensagens 

sequenciais da MARATONA COM JESUS não demandaria grandes esforços, embora 

requeira pessoa com competência necessária para implementar os códigos pertinentes 

(HTML, CSS, PHP...).  

Infelizmente, o site oficial (tlig.org/pt) ainda não foi atualizado com os textos do Livro 

Único o que demandará esforço maior para elaboração e disponibilização de imagens; 

não sendo muito apropriado o link para acesso as mensagens do texto dos livros 

seriados e, também, do site (tlig.cld.bz) – especialmente, neste último caso, por ser o 

propósito apresentar uma mensagem por dia, enquanto a página do livro pode 

apresentar mais de uma – o que torna a leitura em dispositivos móveis mais difícil. 

O emprego dos canais de redes sociais como WhatsApp e etc... facilitam a propagação 

da Mensagem, embora demandem um esforço e compromisso maior por parte do 

responsável pela divulgação da informação diária. E nem sempre é possível o emprego 

de ferramentas que automatizem parte do processo, como a formatação para o envio 

diário, por exemplo. O termo parte foi empregado para destacar que o processo de 

elaboração da imagem é manual. 

O envio automatizado por listas de mala direta a partir do site oficial ou da Associação 

poderia alcançar outras pessoas, além de alimentar uma base de informações com e-

mails desses destinatários – embora possam apresentar custos de mala direta. 

Por fim, a expectativa é a de que estando a informação disponível nos canais das redes 

sociais (além de constante nos sites da Associação e o Oficial) as pessoas que 

receberem-na poderão, se desejar, divulgar em suas listas de contatos, atingindo, assim, 

a muitas outras pessoas. 

A consideração de todos, 

Joinville, 15 de dezembro de 2019. 

Atenciosamente 

Geciel Rangel Costa 


