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1 TIMÓTEO 6:6-21
6. e, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento.
7. Porque nada trouxe para este mundo, e nada podemos daqui levar;
8. tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes.
9. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas
e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição.
10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se
traspassaram a si mesmos com muitas dores.
11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância,
a mansidão.
12. Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa
confissão diante de muitas testemunhas.
13. Diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o
testemunho da boa confissão, exorto-te
14. a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus
Cristo;
15. a qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor
dos senhores;
16. aquele que possui, ele só, a imortalidade, e habita em luz inacessível; a quem nenhum dos homens
tem visto nem pode ver; ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém.
17. manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das
riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos;
18. que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos,
19. entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a
verdadeira vida.
20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições
da falsamente chamada ciência;
21. a qual professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco.
Então nós vemos aqui 1 Timóteo (6:6-21). Queridos leitores, viemos trazer a vocês um recado da
palavra de Deus, sobre a atual conjuntura que se abateu sobre a economia mundial, em que estamos vivendo,
e presenciando nos noticiários.
Especialmente, já vamos ver os reflexos também, na vida econômica individual, corporativa e nacional.
A palavra de Deus, é oposta a todo tipo de ganância desenfreada para a riqueza, poder, e possuir as coisas.
Deus conhece o coração do homem, e sabe que estas coisas, como disse Jesus “é que contamina realmente o
homem”.
Em 1 TIMÓTEO 6:10 “Porque o amor ao dinheiro”, ele “é a causa de todas as espécies de males”.
E esta cobiça ao dinheiro, tem levado muitas pessoas a naufragar na fé, entrar em situações contrárias a fé (a
palavra de Deus), e naufragar na fé.
Infelizmente também, como não se bastasse já todo malefício da cobiça, da ganância, existem também
um outro evangelho. Eu digo “outro”, porque “ele” não é conforme as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo.
E este “outro evangelho” insufla sobre as pessoas, um desejo desenfreado de crescer financeiramente,
de ter as coisas, de ter o melhor carro, comprar a melhor casa. E isso como um sinal de bênçãos de Deus na
vida desta pessoa.
E muitos têm entrado por este caminho (as vezes um caminho sem volta). Porque, neste afã de querer
mostrar que é muito “abençoado” por Deus, acaba se intrometendo em coisas ilícitas (contrárias a palavra de
Deus) e engana-se a si mesmo com discursos vãos, uma aparência de piedade, cuidando que a piedade seja
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ganho. Quer dizer, pessoas que usam a palavra de Deus (o evangelho) para se enriquecer ilicitamente, para
explorar a boa fé das pessoas que estão incautas (que estão ignorando a palavra de Deus, ou que não têm
cautela com as coisas) e acabam caindo nestes discursos materialistas.
E aí, nós vemos a somatória de toda esta ganância do homem, as consequências que a palavra de Deus
diz. Como disse aqui, “Porque a concupiscência ao dinheiro.” “Os que querem ser ricos de qualquer forma,
caem em tentação e em laço.” E nessa cobiça, alguns desviaram.
E também muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.
Diz o ditado popular “Quanto maior a altura, maior a queda”. Mas, o livro de Provérbios diz:
PROVÉRBIOS 16:18
18. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda.
PROVÉRBIOS 18:12
12. Antes da ruína eleva-se o coração do homem; e adiante da honra vai a humildade.
A pessoa nessa ganância pela riqueza, de ter (mais importante do que realmente ser alguém diante de
Deus) acaba caindo em ruína, entrando em concupiscências loucas. E nós estamos vendo aí o resultado também
dos governos iníquos, do sistema financeiro iníquo.
Os mais fortes da terra caindo em ruína, se enfraquecendo. Na verdade, a terra está contaminada por
causa dos seus moradores. A terra está neste caos, porque os homens têm sido avarentos, amantes de si mesmo
(soberbos, irreconciliáveis), mais amantes dos seus próprios prazeres, do que amantes das coisas de Deus.
Alguém pode estar pensando: “Ah, mas isso é quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus, é que faz
estas coisas”. Nós temos de ser sinceros e verdadeiros (até os que dizem ser de Jesus). Porque Jesus mesmo
disse:
MATEUS 15:8
8. Este povo honra-me com os lábios; o seu coração, porém, está longe de mim.
9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem.
MATEUS 22:29
29. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não sabendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
São palavras do verdadeiro Jesus da Bíblia...
MATEUS 7:22
22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome
não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitos milagres?
23. Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Jesus disse em Mateus:
MATEUS 7:21
21. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de
meu Pai, que está nos céus.
Então, não é garantia você ser apenas religioso, pertencer a uma denominação religiosa, e invocar o
nome de Jesus (viver muitas maravilhas), é exatamente isso, que pela palavra de Deus, nós estamos procurando
abrir os olhos daqueles sinceros, que têm o desejo sincero de salvação.
Existe algo mais importante, e necessário em nós, que devemos buscar para que nós tenhamos
convicção do Espírito de Deus em nossa vida, não é uma convicção humana, insuflada por homens corruptos,
que cuidam que o evangelho é causa de ganho.
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Mas sim, nós temos imbuídos dentro de nós, um propósito de busca, de fazer a vontade de Deus, de
obedecer a palavra de Deus, de realmente praticar (não ser somente ouvinte, esquecido) “mas fazedor da obra”,
como disse Tiago. No livro de Isaías diz que a “terra está contaminada por causa dos seus moradores.”
ISAÍAS 24:1-6
1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores.
2. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote; ao servo, como ao seu senhor; à serva, como à sua
senhora; ao comprador, como ao vendedor; ao que empresta, como ao que toma emprestado; ao que
recebe usura, como ao que paga usura.
3. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra.
4. A terra pranteia e se murcha; o mundo enfraquece e se murcha; enfraquecem os mais altos do povo
da terra.
5. Na verdade a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes; porquanto transgridem as leis,
mudam os estatutos, e quebram o pacto eterno.
6. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados; por isso são
queimados os seus habitantes, e poucos homens restam.
O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo (pelo Espírito de Deus) fala que este sistema, de usura
(de juros altos), este sistema de tomar emprestado e dar de emprestado, e a ganância do homem faria com que
a terra se pranteasse e murchasse (e murcha). A natureza está dando sinais de fadiga, acelerado pela ganância
dos homens.
A máquina de fazer dinheiro, a ganância do homem tem de alguma forma, agravado o seu pecado sobre
a terra, e a terra está numa situação em que irá vomitar os seus moradores. Porque os homens não procuram
fazer a vontade de Deus, não obedecem às Leis de Deus.
Aliás, mudam (como diz o profeta, pelo espírito de Deus) os estatutos, quebram a aliança eterna,
transgridem as Leis, mesmo aquelas religiões que se dizem seguidoras da Bíblia.
Quando você vai mostrar que é necessário guardar os mandamentos de Deus, que é necessário vigorar
a Lei moral de Deus (os dez mandamentos). Por causa do quarto mandamento da Lei de Deus, que diz
“lembra-te do dia de sábado”, anulam todos os demais (nove) mandamentos, dizendo que todos os dez
mandamentos morais de Deus (que foram escritos pelo dedo de Deus) não estão mais em vigor, não há mais
necessidade. “E que sábado é lei de Moisés”, “que não tem que cumprir”.
Quando Moisés, ainda nem havia nascido, Adão e Eva já recebiam o sábado (o sétimo dia) como dia
sagrado, dado por Deus (lá em Gênesis). Então, os homens transgridem as Leis, mudam os Estatutos.
Ao invés de guardar o sábado (o sétimo dia), ao invés de guardar a Lei de Deus, inventam outras leis
contrárias as Leis de Deus, guardam o domingo, praticam coisas contrárias à palavra de Deus. Então, a terra
pranteia e se murcha, se enfraquecem os mais altos da terra.
Nós vemos aí, essa crise financeira, que na verdade, já vinha sido desenvolvida durante décadas, num
desenfreado sistema corrupto (de emprestar dinheiro sem garantia): criando títulos podres, por bancos (das
hipotecas de carro).
Vemos nos EUA, grandes bancos, como o JP Morgan, City Corp, e muitos outros, asseguradoras nos
EUA estão passando por essa crise. O sistema está travado, porque alcançou patamares de uma dívida, em que
ninguém sabe a sua profundidade.
Alguns dizem que esta dívida é de um, dois trilhões. Outros acusam que seria talvez três trilhões de
dólares. Mas leitor, eu acredito que seja muito mais, porque o homem esconde a sua vergonha. O homem não
declara a sua vergonha.
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É vergonhoso o que aconteceu, porque milhões de pessoas entraram nesta ciranda, e foram
desenvolvendo como uma bola de neve, criando esta dívida, e daí desabou de uma vez só. E agora,
sistematicamente, uma crise sistêmica abateu-se por todo a terra.
Como diz em Isaías, ao que suceder ao povo, sucederá também aos sacerdotes, aos servos como ao seu
senhor, a serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como que ao que toma
emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura.
Todos serão envolvidos, e estão envolvidos neste bolo (diretamente, indiretamente, pouco, médio ou
muito) todos estão envolvidos. Porque, na verdade (a palavra de Deus é a verdade) a terra está contaminada
por causa dos seus moradores, porque transgridem as Leis de Deus, não obedecem.
A palavra de Deus diz, que “o salário do pecado é a morte”. Mas o pagamento de Deus é a vida
eterna, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o pecado como diz a palavra de Deus: é a transgressão
da Lei de Deus. Toda pessoa que transgride a Lei de Deus, comete pecado, porque a Lei de Deus (segundo a
palavra de Deus) aponta o que é pecado.
A Lei de Deus é como um espelho, nós a olhamos e vemos se estamos fazendo a vontade de Deus ou
não. Então, lá em Êxodo 20, que fala sobre os dez mandamentos, ali nós temos a base moral do que é correto
e do que não é correto. Assim como outras Leis morais, que encontramos no livro de Gênesis.
E quando você não está fazendo (ou se esquivando de fazer) a vontade de Deus, você está em pecado.
E Jesus Cristo, pela sua graça, veio nos salvar dos pecados. Quer dizer, Ele veio fazer com que nós sejamos
perdoados dos nossos pecados. Mas não para continuarmos na prática do pecado.
Cristo veio para nos libertar do pecado (nos tirar debaixo da Lei) quer dizer, nós estamos debaixo da
Lei, quando nós estamos transgredindo-a. A partir do momento em que nós recebemos Jesus como Salvador,
e a sua graça imensa, entra em nossos corações e somos perdoados daquilo que nós estávamos retidos pela
Lei. Nós somos libertos para não voltarmos a continuar transgredindo a Lei de Deus, mas para fazermos a
vontade de Deus. Jesus não é ministro do pecado (Jesus não ministra na nossa vida) mas Ele ministra a justiça.
E a Lei de Deus é justa, santa e boa.
E estas coisas estão se agravando sobre a terra, esta ambição do homem ímpio, pecador. A verdade é
esta, é consequência da desobediência do homem. E a terra está pranteando e se murchando, como diz a palavra
de Deus, nós já estamos vendo que a seara está madura (a vinda está próxima). O livro de Apocalipse diz:
APOCALIPSE 19:15
15. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações; ele as regerá com vara de ferro;
e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
Então Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, foi destinado por Deus este varão, que Deus o
ressuscitou dos mortos, e hoje está à direita de Deus Pai. Ali, então o céu está contendo o Senhor Jesus Cristo,
até o dia em que o Pai vai dizer “agora meu Filho, tu vai reinar, tu vai para a terra”.
“Este dia somente o Pai sabe”, Jesus diz que “unicamente o meu Pai sabe este dia”. Nós podemos
pressentir que Ele está próximo, através da palavra dos profetas. Porque a palavra dos profetas, diz o apóstolo
Paulo “é como uma luz que alumia em lugares escuros”.
Então, este sinal que hoje nós estamos vendo: essa crise profunda, emergiu a economia, e que vai afetar
todas as nações, vai trazer problemas sérios (fome) - países que já têm fome. Vai ser uma crise grave, assim
como em 1929, ocorreu a crise da Grande Depressão nos EUA.
E ela foi uma das precursoras da Segunda grande Guerra Mundial. Esta crise é também, já juízo de
Deus (consequência da desobediência do homem) caindo sobre a cabeça do próprio homem, o seu mau
caminho, a sua desenfreada ganância.
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E é também preparo para o Armagedom, porque a palavra de Deus diz que, as nações (em Apocalipse
11) iram-se. E nós sabemos que uma coisa para deixar o homem ímpio irado, descontrolado, é o dinheiro.
Você quer descontrolar uma pessoa ímpia e avarenta, mexe no seu dinheiro.
E nós estamos vendo aí, grandes da terra: banqueiros, empresários, em que estão em ruína (em grandes
apertos) por causa dessa crise financeira. Os governos estão fazendo de tudo para sustentar, segurar as coisas.
Mas nós sabemos, que isto é consequência da vida, de desobediência de vaidade, ganância.
Nós, cada um de nós, devemos fazer uma meditação, uma reflexão profunda da nossa vida, para vermos
se nós também, não somos de alguma forma, coparticipantes (pouco ou mais) em tudo isso.
E devemos fazer como Paulo disse para fugirmos destas coisas e levai uma vida sóbria, uma vida
correta diante de Deus, onde nós entesouremos coisas espirituais, valores espirituais para a vida eterna, que
estas coisas a traça, o ladrão não rouba, não mina.
Estas coisas realmente permanecem para sempre, mas a riqueza do mundo, as coisas temporárias deste
mundo, são inseguras, como nós já estamos vendo e comprovando. E nós estamos vendo as consequências, os
sinais claros: a terra pranteia e se murcha, enfraquecem os mais altos da terra.
Os homens escondem (não querem ouvir). Mas Jesus diz que, aquele que tem ouvidos ouça, que o
Espírito diz: “quem tem ouvidos ouça”. É necessário então, nós fazermos uma reflexão da nossa vida, e
assumirmos uma postura de obediência à palavra de Deus.
Nós não devemos apenas nos bitolar em servir um sistema religioso, nós devemos servir à Deus. O
verdadeiro cristão, não está preocupado com o sistema, ele está preocupado com a palavra de Deus: se ele está
de acordo com a palavra de Deus.
Porque nós vemos pessoas aí, idolatrando homem, seguindo homem, e não a palavra de Deus.
Valorizando mais a palavra de homens (de falsos profetas que surgiram no século XIX), do que a palavra de
Deus, duvidando das palavras do Senhor Jesus Cristo, não dando crédito as palavras que estão na Bíblia.
Dando mais crédito aos livros fora da Bíblia, a espírito de profecia fora da Bíblia, a profetas que viram
a face de Deus, profetas que vão ressuscitar nos últimos dias, coisas absurdas. Verdadeiras fábulas estão sendo
ensinadas aí, e nós mesmo nos questionamos “como existem pessoas para crer em coisas tão absurdas, ser
idólatras de homens (homolatria, antropolatria).
Nós estamos vendo cumprir a palavra do Senhor Jesus, a palavra dos profetas, dos apóstolos,
verdadeiramente nos dias em que vivemos, é realmente a seara já está madura, já está branca. Está chegando
a hora dos trabalhadores da última hora (aqueles poucos de cada movimento religioso, que vão se despertar
para a verdade, se desprender dos laços de Babilônia, das falsas doutrinas que vêm da grande mãe, prostituta).
E vai se despertar para a verdade. Esses poucos que vão ouvir a voz do anjo (de Apocalipse 18:4) que
diz “com grande voz, iluminando a terra” “sai dela povo meu” - Deus tem um povo. Sim, você está que
lendo, acredito que você faz parte deste povo (é sincero, deseja realmente obedecer à Deus, fazer a vontade de
Deus). E no seu coração arde aquela vontade de ouvir “naquele dia ouvir do Senhor Jesus, vinde bendito
de meu Pai, possuir o reino”.
Mas é necessário esforçar-se para entrar na porta estreita. Porque larga é a porta que conduz a perdição,
e muitos vão entrar por ela. E poucos vão entrar pela porta estreita da doutrina da palavra de Deus (esta é a
porta estreita, do qual nós devemos porfiar, lutar, para entrar).
É leitor, porfie, lute para alcançar entendimento da palavra de Deus, “aquele que tem falta de
sabedoria”, disse Tiago “peça a Deus” (Tiago 1:5) "Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a
Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção, e lhe será concedida." Deus dá a verdadeira
sabedoria, para entender o que está acontecendo, e não sermos vítimas e nem presa de homens.
EFÉSIOS 5:14
14. Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.
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Nós estamos então, presenciando aí, características profetizadas (pelos profetas) a milhares de anos:
que o mundo (a terra) vai vomitar os seus moradores. A palavra de Deus promete, pela boca de seus santos
profetas, de um reino vindouro, um reino maravilhoso, poderoso que será instaurado pelo Senhor Jesus Cristo,
sobre a terra. Mil anos de governo, de paz, justiça e verdade, porque “a terra se cobrirá do conhecimento
do Senhor, como as águas cobrem o mar”.
Não se fará mais nenhum dano, em todo monte da santidade do Senhor (Isaías 1). As nações
concorrerão, e buscarão a palavra de Deus, e ouvirão as palavras de Deus, e converterão os seus armamentos
em material de agricultura (Isaías 2:1-5). Porque de Sião sairá a Lei, e a palavra do Senhor Jesus. Já vem se
chegando este dia, já vem se chegando esta hora realmente, em que os reinos da terra passarão a ser do Senhor
e do seu Cristo. E todos os domínios o servirão e obedecerão, as nações da terra passarão a obedecer ao Senhor
e o seu Cristo.
Porque o Senhor elegeu em Sião, o seu ungido. Jesus Cristo é Rei dos reis (para isso Ele veio) e Ele
vai aparecer pela segunda vez, nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória. E as tribos da terra
lamentarão sobre Ele, vendo visivelmente Jesus Cristo manifestar sobre as nuvens do céu.
Como um relâmpago se mostra do oriente ao ocidente, assim Jesus vai aparecer visivelmente, e todo
olho o verá. E haverá pranto, tristeza para aqueles que não quiseram dar ouvido à palavra de Deus. Mas alegria
e eterno júbilo aqueles que fizeram a vontade de Deus.
Pois, sairão e correrão como os bezerros no salvadouro, e saltarão de alegria, porque os ímpios se farão
cinzas debaixo de seus pés. O grande reino prometido de paz, que virá sobre a terra, instaurado. Mas será
necessário destruir, quebrar todo o sistema de hoje, de coisas que nós vivemos, será destruído e se passará.
E não será mais, assim como aquela grande pedra, como diz o profeta Daniel 2, “que representa o
reino de Deus”, vai bater nos pés da estátua, e a estátua vai ruir. Esta estátua representando a história da
humanidade, os reinos da terra. Nos dias destes reis (representados pelos pés, em parte de ferro e em parte de
barro de oleiro).
Estes reis, que hoje nós vivemos nestes dias, em que temos nações fortes: grupo G7, G12, G25, G20.
São estes países, alguns fortes outros fracos, outros emergentes. Assim como o ferro e o barro não se misturam,
assim também tentarão misturar.
Tentarão fazer uma composição, tentarão resolver o problema do mundo, unindo nações fortes com
nações fracas. Mas não vão conseguir, porque o ferro e o barro não se misturam. Ainda que vão tentar, mas
não vão conseguir, nos dias destes reis.
O Senhor levantará um outro reino, que jamais será destruído e não passará outro povo, mas será dado
aos povos santos do Altíssimo, e este reino será eterno. E todos os domínios lhe servirão, para todo o sempre.
Amém!
Você quer fazer parte deste reino maravilhoso, onde Jesus Cristo será o Rei dos reis. E a igreja será os
sacerdotes e reis, que reinarão sobre a terra? Isto está escrito em Daniel 2, 7:27, Apocalipse 5:9,10. Está
escrito, que a igreja será reis e sacerdotes.
Jesus mesmo prometeu aos seus apóstolos, que eles vão reinar sobre as doze tribos de Israel. Em
Mateus 19:27,28. Você quer fazer parte deste reino? Este é o Evangelho do Reino, nós estamos pregando
aqui, o genuíno Evangelho do Reino.
Nós estamos anunciando que o Deus do céu, assim como nós muitas vezes oramos o Pai nosso, “vem
a nós o teu reino, seja feito a sua vontade na terra, assim como ela é feita no céu”. Sim, nós ouvimos e
nós oramos sempre esta oração, ensinada pelo Senhor Jesus, e nela nós conclamamos, nós estamos admitindo
o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra.
Porque na terra, ainda a vontade de Deus não está sendo feita. Mas ela vai ser feita, através do seu
varão eleito, que Deus o ressuscitou, nos últimos dias Ele há de voltar pela presciência de Deus, pelo mandato
de Deus, todas as coisas serão restauradas, regeneradas, através do seu Cristo, através do seu ungido, do seu
rei, que é o Rei Jesus (Rei dos reis).
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Ele vai estabelecer este reino de paz sobre a face da terra, e todos aqueles que amam a palavra de Deus,
todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, e obedecem à Deus, farão parte deste reino de restauração.
O Diabo e seus anjos serão presos no abismo, para não tentar as nações, e este reino fará com que a
terra volte as condições de paraíso, nas condições edênicas, na qual Deus criou.
E o ímpio não se fará mais memória dele, e todas as coisas de hoje, serão como se nunca tivessem
existidas, porque a terra será coberta pelo Senhor, pelo seu conhecimento, como as águas cobrem o mar. A
justiça e a paz juntas andarão, se enlaçarão, e se beijarão quando o Senhor reinar.
Você quer fazer parte deste reino? Você quer conhecer realmente, o verdadeiro Evangelho do Reino?
Site: http://igrejadedeus.biz/ Contato: flavioschmidt2018@gmail.com
Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse:
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos
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