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“E Jesus disse: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os 

doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons.”  

Marcos 2:17 
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Ao meu querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Deus Pai e ao amado 

Espírito Santo todo o louvor e honra por este livro.  

Dedico esta obra, também, às pessoas que perderam a esperança e a fé, que 

não têm família, que sofrem de todo o tipo de enfermidade e as frágeis de 

espírito; aos ateus, aos solitários, aos infelizes, aos pessimistas e aos depressivos; 

às pessoas que estão presas aos vícios de toda a sorte, seja tabaco, bebidas 

alcoólicas, drogas, pornografia, prostituição e libertinagem; às pessoas que estão 

presas a idolatria, à mentira, ao amor ao dinheiro, à feitiçaria, à glutonaria, ao 

homossexualismo, ao adultério e à fornicação; ao crime em geral, à covardia, 

aos que servem o inimigo e aos que estão no fundo do poço. 

Saibam todos que o fundo (do poço ou do precipício) é o melhor lugar para 

pegar impulso para subir!  

 

Jesus ama vocês! 
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Introdução 

 

Antes mesmo do nosso nascimento, Deus já havia planejado este dia. Este 

livro não chegou às suas mãos por acaso. Deus te ama e vem, por meio deste, 

lhe falar profundamente. Ele quer que você conheça a verdade, viva com 

abundância e seja livre de todo o mal.  

Escrevi este livro como Ele me ordenou, fui inspirado pelo Espírito Santo 

que me guiou do começo ao fim! 

 

“Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê,  

pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.”  

2 Coríntios 4:18 

 

  Deus garante que se você ouvir as Suas palavras e as colocar em prática, 

será como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mesmo 

caindo chuvas, vindo enchentes ou soprando ventos, esta casa não cairá pois 

foi construída sobre a rocha. 

Por outro lado, quem ouve as palavras Dele e não as põe em prática é como 

um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Quando cair a 

chuva, quando vier as enchentes e os ventos soprarem, a casa cairá e sua ruína 

estará completa.  

Você com certeza quer construir sua casa sobre a rocha. Ao longo deste livro, 

você entenderá como começar.  

 

“Senhor, lembra-me de quão breve é o meu tempo na terra.  

Lembra-me que os meus dias estão numerados e 

 que a  minha vida está indo embora.” 

 Salmos 39:4 
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Pedi a Deus que este livro chegasse em suas mãos como uma ferramenta 

para levar você e sua família à salvação. Pedi que enviasse o Espírito Santo para 

te dar entendimento e para que toda a escama que estivesse em seus olhos fosse 

retirada para que recebesse uma vida nova, em nome de Jesus! 

Sendo assim, saudações, amigo leitor! Meu nome é Ronaldo, sou brasileiro, 

paranaense e tenho 42 anos. Escrevi este livro sob as ordens diretas do Senhor 

Nosso Deus, por gratidão à Jesus, que por inúmeras vezes em minha vida 

mostrou que me ama e pagou um preço muito alto pelos meus pecados.  

Para explicar o caminho que percorri até a minha total libertação, me 

aventurei a escrever como Deus me salvou das mãos do inimigo e fez a minha 

vida mudar profundamente, trazendo-me da mais completa escuridão para a 

luz, para experimentar a verdadeira liberdade por meio do Espírito Santo de 

Deus.  

Admito que sou totalmente dependente Dele e que sem a sua misericórdia 

eu não estaria aqui. Quero que eu diminua e que Jesus cresça em minha vida 

para sempre e que eu nunca me esqueça de onde Ele me tirou. E, assim, me 

ajoelho e oro... 

Agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por terem aberto meus olhos espirituais e 

por terem me livrado dos caminhos que me levariam à morte terrena e ao fogo eterno. Muito 

obrigado, Jesus, pelo Teu imenso amor, pela Tua graça e perseverança, por ter vivido sem 

pecar e ter morrido naquela cruz, calado, pelos meus pecados. Em uma cruz que era para 

mim e não pra Ti.  Eu sei, Pai bondoso e grande amigo, que nunca fui digno de receber sequer 

um olhar seu, um só pensamento, mas o Senhor é tão imensamente misericordioso que ainda 

me ensina os teus caminhos e a tua palavra. Que o teu Nome seja louvado e glorificado pelos 

séculos dos séculos, pois o Senhor é Santo e só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a 

glória e de todo o louvor. Peço ao Espírito Santo que me auxilie para que eu possa relatar 

meu testemunho e que todos os leitores sejam tocados pelo Teu poder e deixem de ser criaturas 

de Deus para se tornarem filhos Teus. Espero que as pessoas aceitem a Cristo como Seu 

Salvador, que se arrependam dos seus pecados e que tomem uma decisão perante a Ti, pois 

descobrirão que esta vida é passageira e além dela está a eternidade ao lado do Pai.. 
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Descobrirão que passarão muito mais tempo do outro lado, após a morte, do que neste mundo, 

e que a vida na Terra é um mero teste para definir onde viveremos por toda a eternidade. 

Descobrirão, também, que esta vida é uma grande preparação para a próxima. 

 

Pense em quantos anos você pode viver aqui na Terra, por mais que se 

esforce e tenha muito cuidado com sua saúde? Você foi criado para a 

eternidade. A morte chegará a todos e hoje seu corpo é apenas uma residência 

temporária de seu espírito. Deus tem um propósito para sua vida e esse 

propósito não termina aqui. O plano envolve muito mais do que esses poucos 

anos que passarão aqui neste mundo material. 

“Estou aqui na terra só por um pouco de tempo.”  

Salmos 119:19 

 

Uma boa leitura a todos os irmãos! 

 

 

Perdido no mundo 

 

Nasci em um lar de classe média, em Maringá (PR), onde tive uma infância 

feliz. Meus pais eram católicos, trabalhadores, deram-me muito amor, atenção 

e uma boa educação. Comecei a trabalhar aos 13 anos, estudei em um colégio 

de freiras e aos 15 anos meus objetivos eram iguais aos da maioria dos jovens: 

trabalhar, estudar, ir à festas, namorar, ter uma vida confortável e descobrir o 

mundo. 

Era pouco frequentador de igrejas, apesar da influência da minha mãe. 

Sempre que ia, era por vontade dela, uma vez por mês, e nunca sentia 
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absolutamente nada dentro da igreja. Porém, em meu coração sempre temi a 

Deus. 

Aos 25 anos eu consumia bebidas alcoólicas, fumava cigarro e usava drogas. 

Meus pais já não sabiam o que falar nem o que fazer para me tirar daquela vida 

insana. Eu não respeitava os mandamentos de Deus, mentia, enganava, era um 

verdadeiro cego espiritual. Não sabia qual era o propósito da minha vida, era 

um tolo perdido. 

Satanás e seus demônios tiveram grande influência em minha vida e eu nunca 

soube como eles agiam, o que faziam ou que poderes tinham. Escutei muito 

pouco sobre eles. Como me defender de um inimigo que eu nem conhecia?  Fui 

muito usado por ele e andava pelos caminhos que ele queria, chegando a 

influenciar o caminho de outras pessoas. Dentro de mim existia uma pessoa 

boa, de grande coração e ao mesmo tempo era escravizado por esses demônios, 

que me obrigavam a fazer coisas que eu não queria.  

De verdade, não gosto de me lembrar do passado. Relato somente para que 

o nome de Jesus seja glorificado, pois depois de muitos anos andando nas trevas 

eu pedi a Ele e fui liberto do poder do mal.  

Eu confiava em minha própria sabedoria, não dependia de Deus e vivia 

sempre insatisfeito. Quando isso me acontecia, logo procurava algo para 

preencher esse vazio dentro de mim. Era através do cigarro, das bebidas, das 

drogas e das festas que eu pensava estar melhor, mais cheio de vida. É o que 

acontece com milhões de pessoas no mundo que não sabem que esse vazio só 

pode ser preenchido por Deus.  

Resumindo, eu era uma pessoa que não estava preocupada com o futuro. Era 

irresponsável quanto à minha conduta. Eu me fazia passar por quem eu não era 

e nunca me colocava no meu devido lugar.  

Escutei algumas vezes uma tia dizer que eu tinha um grande coração e que 

sempre que acontecia alguma disputa entre meus primos e eu, eu me fazia de 
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derrotado para satisfazê-los. Creio que desde esta época, satanás já sabia que se 

eu fosse para o lado de Deus resgataria vidas destinadas ao inferno e por isso 

cada vez mais investia contra a minha vida. Foram roubados os melhores anos 

da minha juventude. Hoje eu sei que foram anos de sofrimento, de perda, de 

ilusão, de erros que pesavam como chumbo sobre meus ombros. Eu queria 

reagir e não conseguia. Meu espírito era leviano e soberbo. As aventuras tinham 

que ser cada vez mais fortes. Não sentia medo do inimigo e, na verdade, andava 

de mãos dadas com ele. 

 

 

 

Apelando ao Criador 

 

Certo dia eu estava realmente triste, deprimido, sem rumo e muito abatido. 

No fim de uma tarde, minha mãe chegou do trabalho e me convidou para ir a 

um culto com ela e minha tia. Aceitei o convite.  

No culto, pela primeira vez em minha vida, me quebrantei verdadeiramente 

perante Deus, chorei muito e senti a presença Dele. Senti que Ele me ouvia e 

me esperava de braços abertos. Sentia que mesmo eu estando sujo pelos meus 

pecados, Ele me queria. Como um pai ama um filho, Ele começou ali uma 

grande obra em minha vida. 

Minha mãe e minha tia ficaram preocupadas pelo modo como eu chorava, 

era intenso. Tive uma conversa séria com Deus, uma conversa que eu deveria 

ter tido há muitos anos. Naquele momento, passei a considerá-lo o meu melhor 

amigo e abri o meu coração. Coloquei para fora tudo o que estava sentindo, o 
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que estava vivendo, contei pra Ele todas as minhas aflições, me joguei em Seus 

braços e comecei ali a me relacionar com Ele. 

Eu falava com fé, acreditando e sentindo Deus do meu lado.  

A cada dia foi aumentando a sensação de que Ele estava ali para me ouvir e 

que de certa forma estava contente com a minha visita. Fiz um pedido de 

joelhos em meio às lágrimas que escorriam pelo meu rosto:  

 

“Pai, sei que sou um pecador, mas peço que me transforme em outro homem, faça-me uma 

pessoa normal, uma pessoa melhor, tranqüila. Peço que me liberte dos vícios de uma vez por 

todas e que eu possa ver essa mudança e nunca mais voltar a ser esse homem que sou hoje.” 

 

Saí da igreja convicto de que meu pedido seria atendido e hoje sei que foi. 

Aquele momento foi o princípio de tudo. Nasceu uma esperança inexplicável 

dentro de mim. Em menos de dois meses, eu estava na cidade de São Paulo 

para pegar o visto para ir aos Estados  Unidos, um lugar onde, sem que eu 

pudesse imaginar, começaria uma nova vida.  

Nessa época, eu tinha um automóvel semi-novo e um dinheiro guardado.  

Entreguei o carro ao meu pai e lhe disse que quando eu voltasse para o Brasil 

queria de volta o valor do automóvel. 

Recebi o visto e marquei rapidamente a passagem. A ansiedade tomou conta 

dos meus dias. Meus pais e familiares não entendiam a minha decisão repentina 

de sair do país.  Minha mãe não esboçou qualquer resistência à minha partida, 

pois já estava muito cansada de sofrer comigo.  

Eu me sentia excluído em diversas situações decisivas na minha casa, na 

família ou trabalho. Não tinha crédito para tomar a frente e resolver os 

problemas que surgissem.  

Isso me consumia, porque eu não acreditava mais em mim... 
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A chegada aos EUA 

 

A cidade norte-americana escolhida foi Boston. Parti. Fiz uma boa viagem e 

lá chegando encarei o primeiro dos novos desafios: fazia muito frio!  Estava 

nevando e fiquei um pouco assustado com tudo. Eu tinha combinado com meu 

primo (que morava a poucos quilômetros dali) que me esperasse no portão do 

aeroporto, mas havia muitos por lá. Resolvi pedir ajuda a uma pessoa que 

passava mas com meu inglês péssimo, não entendi nada. Esperei uns quarenta 

minutos. Avistei, de longe, meu primo vindo ao meu encontro.  Tinha uns 

quatro anos que nós não nos víamos. Ele estava acompanhado de sua 

namorada, a Annie. Enquanto eles conversavam, percebi o segundo desafio: eu 

não entendia absolutamente nada. Falavam muito rápido em inglês e, por mais 

que eu me esforçasse, não conseguia traduzir uma frase completa.  

Fomos para a casa deles, que a partir daquele momento também seria a 

minha casa, em um condomínio horizontal que moravam brasileiros, 

americanos, chineses e outros imigrantes. Levei minhas coisas para um quarto, 

tomei banho, conversamos um pouco e fomos dormir, pois meu primo 

trabalhava com construção de casas e precisava descansar para o outro dia. 

Fui me adaptando, tentando me comunicar com a Annie, lendo jornais a 

procura de emprego e pedindo para Deus abrir uma porta de trabalho pra mim.  

Passados uns quinze dias, meu primo me chamou em seu caminhão furgão 

(onde estavam as ferramentas de trabalho) e me perguntou se eu queria 
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trabalhar com ele. No outro dia, fiz um teste na empresa em que ele trabalhava 

e fui contratado. Trabalhávamos juntos e aos poucos me acostumava com tudo. 

Meu primo era professor de capoeira e dava aulas para umas 12 pessoas que 

iam de vez em quando para  a nossa casa para comer, beber e passar o tempo. 

Começamos a trabalhar também nos finais de semana, fomos juntando 

algum dinheiro e estávamos com planos de comprar a franquia de uma empresa 

de limpeza industrial. Eu estava há quase um ano nos EUA, mas a minha vida 

continuava a mesma. Só tinha mudado o endereço. Continuava nos caminhos 

errados e nem desconfiava que se aproximava o momento em que Deus iria me 

surpreender e começar uma grande obra em minha vida. 

 

 

 

O grande dia 

 

Em uma tarde, após o trabalho, cheguei em casa e adormeci no sofá da sala. 

Por volta das 20h, 2 policiais bateram à porta. Como eu estava com meu visto 

de permanência nos EUA vencido há seis meses, fiquei com medo de abrir. 

Mas, ao abrir, os policiais pediram para entrar. Me faziam perguntas e olhavam 

por toda a casa. Percebi que eram educados, mas tinham um ar de maldade, de 

preconceito ou algo parecido. Pediram-me para lhes acompanhar à delegacia 

para responder a outras perguntas. Peguei meu passaporte, um dicionário e os 

acompanhei. 

Era um automóvel comum, me sentei no banco de trás e fomos para a 

delegacia. No caminho me senti tenso, pois eles me faziam perguntas e eu só 

entendia e respondia parte delas. Entrando na delegacia, fomos para uma sala 
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onde tinha um gravador e uma câmera. Os policiais perguntaram sobre minha 

vida,  o que eu fazia nos EUA e também sobre uma festa que fora feita em 

nossa casa meses antes. 

Ao final da conversa, eles me disseram que uma americana havia me acusado 

de abuso sexual e que ela estava esperando um filho. Não sabia se era meu ou 

do meu primo. Depois disso, pediram para que eu esperasse em uma outra sala 

onde continuariam a me interrogar. Entrando na sala me deparei com celas 

individuais bem pequenas, com uma cama de ferro, um vaso sanitário e uma 

pia. As paredes estavam todas rabiscadas pelos ex-detentos que por ali 

passaram. 

Comecei a me desesperar. Esperei que os policiais voltassem para fazer as 

perguntas, mas eles não voltaram. Gritei para os carcereiros me tirarem de lá. 

Pedi que chamasse os policiais. Um deles riu, não respondeu nenhuma das 

perguntas que fiz e ordenou que eu ficasse calado. 

Naquele instante, comecei a lembrar de muitas coisas, da minha família, do 

meu primo que iria chegar em casa e poderia imaginar onde eu estava. Pedi para 

Deus me ajudar, como a maioria das pessoas fazem. Só lembram de Deus em 

momentos de apuros. 

Tiraram a minha liberdade. Foi a sensação mais terrível que já havia sentido, 

eu não sabia o que iriam fazer,  não sabia que atitude deveria tomar. Chorei, 

chorei, chorei até doer minha garganta e senti muita dor de cabeça.  

Eu não era um bandido e não havia abusado de ninguém. Eu não imaginava 

que Deus estava atendendo a oração que fiz no Brasil, dentro daquela igreja 

junto de minha mãe e minha tia. Ele, só Ele, sabia o que era necessário fazer 

para que a minha oração fosse atendida.  

Eu me encontrava preso com a roupa que havia trabalhado o dia todo, 

cheirando mal, sem poder me comunicar com ninguém, num país onde eu não 
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tinha muitos direitos, não falava bem o idioma e não tinha ninguém da família 

por perto.  

Me encontrei em uma situação na qual tive que recorrer a Deus. Foi aí que 

começou uma profunda transformação interior. Por volta das 21hs, me 

trouxeram um sanduíche de manteiga de amendoim com geléia, um suco de 

uva e disseram que era o meu jantar. Tentei falar com o carcereiro novamente, 

mas ele não me deu atenção. 

Comi chorando e ouvindo a conversa de outros presos que estavam em 

outras celas, uns bêbados, outros irados, reclamando. Eu não podia vê-los, 

somente ouvi-los. Tentei dormir na cama de ferro gelada, mas o sono não 

vinha. Minha vida inteira até aquele momento passava pela minha mente em 

segundos. Os pensamentos iam e vinham, me atormentando e me fazendo 

questionar o porquê de eu estar ali. Sabia que era algo de Deus, que era uma 

lição, algo anteriormente planejado por Ele. Algo me dizia que era por amor, 

que era para eu entender e não reclamar.  

Minha mãe sempre me dizia: “Filho, se Deus não vem por amor Ele vem 

pela dor”.  Essa frase estava fixa na minha mente.  

Por volta das 4hs da manhã, alguém entrou gritando na grande sala das celas, 

mandou nos acordar e disse que seríamos transportados. Acordei assustado, 

pois o pesadelo continuava, cada vez mais real, e os policiais não haviam 

voltado para terminar as perguntas. Colocaram algemas nos meus tornozelos 

ligadas a uma corrente que dava volta à minha cintura. Ataram as algemas nos 

meus punhos. Senti-me muito mal.  Fiquei cingido pela vergonha, além de todo 

o medo e angústia que já haviam me tomado. Estava exausto pela noite mal 

dormida e por ter chorado tanto. 

Caminhamos em direção a uma porta. Esperamos por um veículo que 

estacionou em frente à porta de saída. Nos colocaram dentro do caminhão 

blindado e disseram que iríamos para um lugar novo. 
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Novo lar 

 

Andamos cerca de meia hora. Entramos em um lugar onde pude ver um 

grande portão de metal fechar junto ao caminhão. Saímos e fomos 

encaminhados para uma sala com umas 20 pessoas. Alí tiraram nossas algemas 

e foram embora. 

Era uma sala suja com janelas de plexiglass (um acrílico muito resistente 

praticamente inquebrável). Lá dava para uma sala maior, com um balcão onde 

trabalhavam uns cinco policiais.  Chamavam um a um em um alto falante. 

Abriam uma porta de aço para que a pessoa fosse até o balcão. De lá, a pessoa 

não voltava mais. Um rapaz americano me disse: “Bem-vindo! Você está na 

terceira pior detenção dos EUA”.  Pensei: que animador, me ajudou muito.  

Chamaram meu nome e, chegando ao balcão, vi dois adesivos vermelhos no 

chão. Me mandaram parar com os pés em cima deles. Tiraram fotos, pegaram 

minhas digitais, fizeram mais algumas perguntas e me mandaram para outra 

sala. Eletronicamente, as portas se abriam. Havia câmeras em todas as salas e 

corredores. Entrei na sala e um policial me disse para tirar a roupa e tomar um 

banho. Depois, ele pediu para ver dentro de minha boca, debaixo da língua, 

entre os dedos, na virilha, enfim, queria saber se eu estava escondendo algo. 

Deu-me uma calça, uma camisa, um tênis e uma toalha. Tudo na cor laranja. 

Mandou que me vestisse.  

Colocou em meu pulso uma pulseira azul, muito resistente, com meu nome, 

minha foto e um número de identificação. Guardou minhas roupas e disse que, 

no dia em que eu saísse de lá, devolveria todos meus pertences. Eu estava 

chocado, ainda não acreditava no que estava acontecendo. Aquilo tudo me doía 

por dentro, parecia que eu estava sangrando, passando por um pesadelo 

acordado ou algo assim. 
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Fui encaminhado, junto a outros, para um bloco de classificação. Andávamos 

por corredores vigiados. Portas grandes e pesadas iam se abrindo, até que 

chegamos a um bloco cheio de celas. Era um lugar grande e muito barulhento. 

Vi também dois policiais detrás de um balcão, onde controlavam a abertura e 

fechamento de todas as celas por um painel com botões.  

Esperei horas pela abertura de cada porta até que um policial me mandou 

para a cela 23. Entrando, vi uma patente conjugada com uma pia e um beliche. 

Tudo de metal. Na cama inferior do beliche, tinha um homem negro dormindo 

de bruços, os pés dele estavam para fora da cama, tamanha era sua estatura.  

O policial me mandou encostar a porta para que ele pudesse trancá-la. E 

quando a porta se fechou, o homem acordou. Ele virou  para o meu lado, 

olhou-me com olhos muito vermelhos e me deixou ainda mais assustado. Eu 

estava desesperado, com fome, com frio, sem informação e nem comunicação. 

Tentei uma frase em inglês com aquele homem, mas ele respondeu num tom 

estranho, em um idioma ou dialeto que eu nunca tinha ouvido. Me calei, subi 

na minha cama e fiquei ali tão quieto que respirava baixinho para não 

incomodá-lo. Li o manual do detento que me deram na entrada do bloco e 

demorei um bocado para dormir.  

Pensamentos invadiam minha mente sem dar trégua. Como avisar meu 

primo? A minha família? Por que estava acontecendo tudo aquilo?  

Então, chorei quieto. 

 

 

 

Primeiro dia na classificação 
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Como se pudesse piorar o quadro em que eu me encontrava, logo cedo me 

acordaram para uma entrevista com uma enfermeira. Desci as escadas e me 

sentei de frente a ela. Ao seu lado, havia dois grandes policiais que ficavam 

como estátuas com uma feição nada boa. Eu entendia só parte das palavras. A 

moça me perguntou se eu tinha alguma doença, se era viciado em algo, se era 

violento, se eu queria me matar. Nessa hora cometi um erro. Respondi sem 

pensar muito:  “Lógico que quero me matar. Estou preso, inocente, sem 

comunicação, longe do meu país. Os policiais falaram que iam me fazer umas 

perguntas, mas me mandaram pra cá.”  

Eu falava meio enrolado. Então, a enfermeira interrompeu a minha fala já 

meio desesperada e me aplicou uma injeção. Em seguida, os agentes 

penitenciários me disseram que quem queria se matar tinha uma cela “especial”.  

Levaram-me a uma cela com portas de plexiglass transparente, me pediram para 

tirar a roupa, mostrar a sola dos pés, abrir a boca, levantar a língua, mostrar as 

axilas, a virilha e as nádegas para ver se não tinha marcas de sangue por ter 

tentado o suicídio. Eu disse que era um engano, que fui mal interpretado, que 

nunca quis me matar, que no Brasil a gente usa uma linguagem figurativa, mas 

não teve jeito. Me deram uma roupa parecida com um macacão com um grande 

velcro de um lado, que servia para que, caso os policiais me vissem tentando o 

suicídio, eles me impediriam rapidamente, arrancando a roupa do meu corpo e 

me contendo. Uma loucura. 

De cela nova, agora descalço e com um macacão verde, diferente de todos 

os outros detentos, eu consegui piorar minha situação. Não fosse o suficiente, 

de 2 em 2 horas, de dia e de noite, policiais entravam em minha cela, ordenavam 

que eu tirasse a roupa para me revistar a procura de sangue ou de marcas de 

tentativa de suicídio. Se esta cela existia é porque pessoas realmente tentavam 

se matar e era necessário tal procedimento.  

Minha comida era em uma marmita de isopor, com um garfo de plástico e 

um suco amarelo com uma substância que deixava impotente sexualmente. 



 

18 

 

Detentos e policiais me assistiam sempre. Como não tinha nada para ler ou 

com quem conversar, eu ficava sentado à porta da cela observando tudo.  

Percebi que o bloco em que eu estava era dos detentos classificados segundo 

a acusação de crime ou grau de periculosidade. Naquele lugar, os detentos 

ficavam 22 horas por dia encarcerados. Podiam sair 1 hora pela manhã e 1 hora 

pela noite para tomar banho, usar o telefone, jogar xadrez ou caminhar.  

Como eu não sabia orar, eu rezava de joelhos repetidas vezes o Pai-Nosso e 

a Ave-Maria usando os blocos da cela para contar terços. Pedia a Deus que me 

tirasse da cela especial e me colocasse em uma cela normal. Era muito 

humilhante tirar a roupa a cada 2 horas para ser revistado. Imagine, você 

acordar a cada 2 horas para ser revistado? E ao término de cada revista, eu 

falava com Deus. Os agentes faziam as revistas com brutalidade, com racismo, 

com mau humor, falando palavrões e julgamentos como se fossem juízes.  

Depois de três dias nessa cela, me chamaram para ser entrevistado por uma 

psicóloga. Senti como se Deus estivesse atendendo as minhas orações, vi uma 

luz no fim do túnel. Era uma soma de desespero, de fragilidade, de impotência, 

sensação de ter sido esquecido pelo mundo todo. Estava incomunicável, os 

telefones não completavam as chamadas, eu chorava, estava totalmente 

dependente da providência de Deus. 

Os pensamentos ficavam acelerados. Eu me lembrava do meu passado como 

se fossem dias atrás e pedia perdão pelos meus pecados. Lembrei-me de muitos 

deles e eu me surpreendia pelo modo como me lembrava de muitas cenas de 

minha vida, quando pequei contra Deus e magoei pessoas.  

Abriram a porta da minha cela, gritaram o meu nome; olhei para trás para 

levar algo comigo, mas havia apenas eu e a cama. 

A psicóloga começou uma série de perguntas e eu me esforçando para 

entender, para convencê-la a acreditar que eu não queria me matar e nunca 

havia pensado nisso. Voltei à cela e esperei até o outro dia. Passei a noite 
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pedindo a Deus que tocasse o coração da psicóloga, que desse um sonho a ela 

revelando que eu dizia a verdade. 

No outro dia bem cedo acordei com o barulho da cela abrindo, gritaram o 

meu nome, me levantei rápido e fui de encontro ao agente. Ele tinha em suas 

mãos as roupas de cor laranja igual as que eu tinha antes. Que alegria!  

Quando se chega ao fundo do poço, não tem coração que não amoleça. Você 

começa a se colocar no seu lugar, a humildade vem tomando o espaço do 

orgulho. É onde Deus te abraça, te quebranta e te mostra que sem Ele não nada 

somos, que somos totalmente dependentes Dele.  

A esperança e a fé despontavam no meu coração, em meio a tantos 

pensamentos. Sempre me vinha um pensamento dizendo que o que estava 

acontecendo era proposital, que era um plano de Deus para o meu futuro. Esse 

pensamento me mostrava que só tinha um caminho para me transformar 

verdadeiramente e só Deus conhecia esse caminho. Eu imaginava que Deus 

não gostava de afligir humanos, devia se sentir mal. Deus é um Deus de amor, 

mas qual o pai que não repreende seu filho por amor? 

A Bíblia Sagrada diz: 

"Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai,  

ao filho a quem quer bem.”  

Provérbios 3:12  

 

Alguns dias depois, Deus falou comigo na Bíblia este trecho de Hebreus. Foi 

a confirmação dos pensamentos que me vinham: 

 

"Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes  

quando por Ele fores repreendido, pois o Senhor corrige a  

quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho.  

Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como 

filhos.  
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Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige?  

Mas se permanecêsseis sem a correção que é comum a todos,  

seríeis bastardos e não filhos legítimos.  

Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e,  

no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão  

nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dá a vida?  

Os primeiros nos educaram para pouco tempo,  

segundo a sua própria conveniência, mas este, para nosso proveito,  

para sermos participantes da sua santidade. É verdade que toda correção 

parece, 

 de momento antes motivo de pesar que de alegria.  

Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram  

o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas  

mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos.  

Dirigi os vossos passos pelo caminho certo.  

Os que claudicam tornem ao bom caminho e não se desviem.  

Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade,  

sem a qual ninguém pode ver o Senhor.”  

Hebreus 12:5-14 

 

Ao mesmo tempo em que desciam as lágrimas de tristeza e desespero, 

desciam também lágrimas de alegria e agradecimento, pois um milagre estava 

acontecendo em minha vida.  

Lembrei-me do pedido que havia feito a Deus ainda no Brasil e que, naquela 

hora, o plano Dele já havia começado e eu teria que suportar. As palavras de 

minha mãe vinham como se eu escutasse a sua voz: “Filho, se Deus não vem 

pelo amor, Ele vem pela dor”. 

Com as roupas na cor laranja novamente, me disseram que teria que esperar 

três dias para entrar na classificação para ir a outro bloco. Neste período, fiquei 

sozinho na cela. Um preso que ia almoçar passou em frente da minha cela e 
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jogou, por baixo da porta, uma revista em espanhol que falava de Deus. 

Agradeci a ele por se importar comigo e comecei a folhear. 

No outro dia, me chamaram e disseram que eu tinha que ir à “court”.  Era o 

local onde aconteciam os julgamentos, um fórum. Fui para uma sala junto com 

outros presos.  

E logo que entrei na sala tive uma grande surpresa! Vi o meu primo sentado, 

aguardando com outros a ida ao fórum. Permitiram que eu me aproximasse 

dele e foi ali que soube que ele tinha sido abordado pelos policiais dias após a 

minha ida à penitenciária. Ele tinha as mesmas acusações que eu, feitas pela 

mesma moça. Conversamos mais um pouco e ele me disse algo sobre um 

advogado e que tinha avisado os meus pais sobre a minha situação.  

Logo fui chamado. Fui para o fórum em um caminhão parecido ao que tinha 

me levado àquele lugar. Abriram os portões, saímos de dentro do veículo com 

algemas nos punhos e tornozelos. Meus olhos estavam embaçados e se 

fechavam involuntariamente no contato com a luz do dia. Parecia que eu não 

via o céu há muito tempo.  

Chegando ao fórum, me disseram que a moça que nos acusou não 

compareceu e que teríamos que retornar à penitenciária. Fiquei muito triste e 

retornamos. Chegando lá, me revistaram novamente. Esperei cerca de quatro 

horas para voltar à cela. 

 

 

O dia a dia 

 

De  volta ao dia a dia, frustrado por conta da audiência que não aconteceu, 

pois ali eu esperava poder falar algo em minha defesa, já que eu realmente estava 
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preso sem saber um mínimo do que estava sendo acusado, tentei manter a 

calma que Deus já estava me ensinando.  

O café da manhã era às 7h15. Se não arrumássemos a cama não poderíamos 

comer.  Saíamos da cela e comíamos no pátio em frente aos policiais. A comida 

era ruim, bem calórica para que não perdêssemos peso e em pouca quantidade 

para que comprássemos comida extra aos domingos. 

Depois do café, soava um alarme bem alto que dizia “lock down headcount” 

para todos irem às suas celas. Depois de trancados, era feita a contagem dos 

presos. Após a conferência, éramos liberados para sair da cela por 1 hora para 

tomar banho e telefonar. 

O almoço era servido às 10h45 em uma bandeja, com garfo e faca de plástico, 

e aquele suco amarelo em copo de isopor que mais parecia com um remédio. 

Tínhamos 15 minutos para comer e depois voltávamos para cela. 

O jantar parecia que não chegava. Era servido bem cedo, às 16h30, para que 

até a hora de dormir sentíssemos fome e consumíssemos comida vendida por 

eles a preços superfaturados. Alimentos como macarrão instantâneo, café 

solúvel, balas, chocolates, chips eram vendidos aos domingos para serem 

estocados nas celas. As famílias mandavam dinheiro, que ficavam em uma 

conta na detenção. Os presos podiam comprar esses alimentos e cozinhar 

usando água quente dentro de cada cela. Não tínhamos nenhuma panela ou 

utensílio de cozinha, só uma vasilha plástica com tampa e um copo plástico, 

que eram também vendidos na prisão. 

Minha família me mandou 300 dólares. Quando eu recebi o dinheiro, fiz uma 

promessa a Deus de que compraria comida com esse dinheiro mas não comeria, 

doaria aos outros presos. Pedi que Deus abrisse as portas daquele lugar para eu 

voltar ao Brasil o mais breve possível.  
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Nesse tempo, minha família já tinha enviado um outro primo aos Estados 

Unidos, que tinha o visto americano e passaporte válido, para que pudesse nos 

dar algum suporte, cuidar dos nossos pertences e de nossa casa. 

Recebi a visita da Annie, namorada do meu primo Fernando. Ela me disse 

que minha família havia contratado um bom advogado para acompanhar meu 

caso.  Tentei explicar como era lá dentro. Muito emocionado e triste, falava em 

meio a soluços, pois era a primeira vez que desabafava com alguém. 

Despedimo-nos rapidamente, pois só tínhamos meia hora para conversar. 

Ao retornar, fui chamado para receber uma pulseira de identificação de outra 

cor. Isso significava que eu seria transferido para outro bloco, onde os detentos 

ficavam oito horas por dia fora da cela. Isso parecia bom, mas Deus queria que 

eu tivesse um bom tempo de reflexão, um tempo para nos conhecermos.  

No novo bloco, um dos detentos disse que sabia da minha acusação, que 

tinha lido dias antes no jornal e que não me queria no mesmo lugar. Ele me 

ameaçou e me obrigou a falar ao agente responsável pelo bloco que eu queria 

ir para o “PC”, um bloco de proteção aos detentos ameaçados por outros e 

que, caso eu não fosse, eles iriam me linchar.  

Fizeram uma espécie de mini-rebelião para que eu fosse retirado de lá. 

Assustado, e sem saber o que era o PC, pedi a transferência ao agente. Achei 

estranho, pois ele me perguntou se eu tinha certeza se queria ir pra lá e eu, com 

muito medo, confirmei o meu pedido.  

Logo ele soou um alarme, mandou todos os detentos irem para suas celas, 

me acompanhou até a minha cela para pegar meus pertences e me encaminhou 

ao PC, bloco onde ficavam os presos mais perigosos e os presos ameaçados de 

morte.  

Chegando lá, percebi que já conhecia o lugar. Era o bloco de classificação, 

onde eu fiquei 22 horas por dia dentro da cela. Confesso que eu não sabia se 

me entristecia por voltar ou se me alegrava por me livrar dos detentos do outro 
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bloco. Hoje eu entendo que era plano de Deus que eu ficasse trancado durante 

esse tempo. 

Depois eu entendi que o bloco de classificação era, na verdade, 2 em 1. Ele 

era dividido com alguns presos classificados como “PC” e com aqueles que 

chegavam todos os dias e precisavam esperar por sua classificação. 

Não queria mais me lembrar do que passei. Já havia orado a Deus para que 

me fizesse esquecer aquele lugar, mas hoje o Espírito Santo é quem me ajuda a 

relembrar para escrever este livro. 

 

 

A grande decisão 

 

Creio que já estava preso há uns dez dias e em meio a todo aquele desespero, 

toda aquela amargura e muita tristeza, tomei uma decisão que definiu os novos 

rumos da minha vida: orar cada vez mais alto, glorificando o nome do Senhor. 

Ajoelhei-me ao canto da cela bem perto da parede, ergui meus braços para o 

alto e derramando lágrimas fiz um gesto como se rasgasse a pele do meu peito 

em cima do coração e disse: “Jesus, quero que você entre no meu corpo, tome 

conta de minha vida, que eu seja instrumento seu, consagro minha vida a ti, 

estou cansado de lutar com minhas próprias forças, vem cuidar de mim! Quero 

que entre e queime tudo o que tem que ser queimado, quero que me limpe, faça 

uma grande obra na minha vida. Te aceito como meu melhor amigo, meu Pai, 

meu Salvador, mas entra e faz algo que verdadeiramente eu nunca me esqueça! 

Vem, Jesus, entra, quero ser Teu filho!” 

Depois de proferir essas palavras, uma luz branca muito forte entrou pelo 

fundo da cela. Recebi o discernimento através de uma voz que falava ao meu 
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coração e que me auxiliou naquele momento: “Não olhe para a luz, pois quem 

chegou a ti é Santo”, disse.  

Senti, então, que eram duas pessoas: uma que falava comigo e que me guiava, 

e outra, que havia chegado em meio a muita glória e luz. 

De olhos fechados, abaixei ainda mais a minha cabeça e dei um beijo perto 

do piso da cela, como se beijasse os pés de Cristo. Senti um arrepio intenso, 

um calor que veio de dentro de mim, como que expulsando algo ruim que 

morava há muito tempo dentro do meu corpo.  

Aquela voz que falava ao meu coração me disse para olhar para o lado oposto 

da luz e me deu uma visão espiritual; mostrou-me uma fumaça densa e negra 

com dois olhos amarelos que me olhavam com ódio. Não soube se foi ódio de 

mim ou de quem estava ao meu lado, mas ele teve que ir embora, passou pelas 

grades, olhou novamente pra trás e disse: “Eu vou, mas eu volto”.  

Então aquela voz me disse que agora eu estava do lado certo. Recebi um tipo 

de benção e de unção, suava muito e fui tomado de imensa paz. Ali, morreu 

um homem e nasceu outro. Tive impressão de ter sido aliviado de um grande 

peso, enquanto aquela voz me dizia no coração que eu não estava só e que tudo 

o que eu passava e passaria era necessário.  

Fiquei muito feliz por ter sido liberto daquele espírito maligno que vivia em 

mim e de saber que Deus perdoa verdadeiramente, que tem um amor tão 

grande que eu nem podia imaginar e que Ele é imensamente misericordioso 

comigo.  

Naquele momento, eu queria contar para todo mundo que eu tinha me 

entregado a Cristo e que Ele havia me libertado de um demônio que morava 

em mim e me escravizava. 
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No mesmo dia à noite, antes de dormir, eu orei e fiz três pedidos a Jesus: 

uma Bíblia na língua portuguesa, muita proteção e que me ajudasse a falar com 

a minha mãe no Brasil.  

No outro dia cedo, consegui falar com minha mãe pelo telefone da 

penitenciária. Chorei muito quando escutei a voz dela, e por dois motivos. Um, 

porque Deus havia atendido minha oração e outro, por estar falando com ela. 

Eu disse para ela que estava bem, que era um propósito de Deus e que o seu 

filho tinha morrido. Que ela iria receber um filho novo, disse que tinha a 

proteção de Deus e que não era para ela se preocupar.  

A emoção tomou conta de nós dois naquele momento.  Senti um alívio muito 

grande por ter falado com ela depois de várias tentativas frustradas. Glória a 

Deus!! 

Combinamos que eu ligaria uma vez por semana. Os telefonemas eram como 

recargas para aguentar aquele terrível lugar, aquelas horas intermináveis, aqueles 

dias longos, os perigos, os medos... sabia que tinha pessoas orando por mim, 

era muito difícil manter-me equilibrado. 

Passado uns dias, recebi a visita do meu primo que veio do Brasil para nos 

ajudar. Nos falamos por meia hora. Expliquei tudo para ele, que já havia juntado 

nossos pertences na casa onde morávamos e enviado algumas coisas para o 

Brasil. 

Agradeci a ele e a Deus por estar ali nos ajudando. Que grande ato! Ele saiu 

do seu país de origem e foi para outro país apenas para ajudar os dois primos. 

Foi impactante para minha vida. O nome dele é Rafael e foi enviado por Deus 

para nos dar alívio. Tempos depois fiquei sabendo que o significado do nome 

Rafael é “Deus cura”. Ele foi uma benção! 

No dia seguinte, orei bastante. Passei horas pensando em Deus e nos 

propósitos Dele até que, à noite, abriram a porta para eu sair pro banho. 

Passando pelo pátio, vi uma mesa cheia de livros. Algo me puxou pra lá.  
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Não era correto eu ir ver os livros, eu deveria ir apenas para o chuveiro. Mas 

desviei meu caminho. Senti que alguém estava ali do meu lado cumprindo 

ordens de Deus.  Abri um livro ou outro, até que vi uma Bíblia em português, 

olhei duas vezes e não acreditei, pois todos os livros naquela penitenciária eram 

em inglês ou espanhol. Peguei-a rapidamente e fui para o banheiro. Comecei a 

chorar e agradecer a Deus por ter atendido ao segundo pedido da minha oração. 

É uma sensação muito boa saber que Deus estava preocupado comigo, que 

estava me preparando para o futuro e o principal para mim naquele momento: 

que ele estava atendendo a minha oração. 

Lendo aquela Bíblia por dias e noites, eu não entendia muitas coisas. Ficava 

cheio de perguntas e dúvidas, até que comecei a perguntar para Deus e Ele, 

através do Espírito Santo, me dizia de diversas formas o que significavam as 

parábolas e tirava as minhas dúvidas. 

Um dia, eu li o Salmo 34. E no versículo 7, refleti sobre a frase: o anjo do 

Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olhei as referências e vi também 

que no Salmo 91:10-11 estava escrito: “Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma 

chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em 

todos os teus caminhos. 

Fiquei muito feliz por ter tido o auxílio dos anjos naquele lugar e que nada 

de mau me aconteceu. Eu havia visto em filmes de prisões muita violência e 

brutalidade, mas os atores não contavam com a proteção de Deus nesses filmes. 

Assim, eu recebia explicações da Bíblia diretamente do trono.  Toda vez que 

Deus falava comigo através da palavra eu me emocionava muito e é difícil 

descrever como se sente uma pessoa que está recebendo lições de Deus ou de 

anjos. 

Todos os dias quando você acorda e vê aquelas grades e os blocos de 

concreto, se dá conta da dura realidade. Seu dia começa triste, porém logo eu 

me alegrava quando via a Bíblia, me lembrava que eu estava ali por uma boa 
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causa e que meu futuro iria mudar, pois minha vida estava entregue nas mãos 

de Cristo e que Ele era agora meu Senhor. 

Um dia fui acordado por volta das cinco da manhã com uma gargalhada 

diabólica nos meus ouvidos, me sentei na cama, e continuava a gargalhada tipo 

debochando da minha decisão de ter aceitado a Jesus como meu Salvador. 

Olhei na outra cama do beliche e não tinha ninguém; porém a gargalhada 

persistia, olhei para a porta da cela e não tinha ninguém. Estavam todos 

dormindo, então fechei os olhos e orei: “Pai, tua palavra diz que os teus anjos 

acampam ao redor dos que temem ao Senhor, eu quero saber onde eles estão?” 

Abri os olhos e Jesus me deu uma visão espiritual de dois anjos na porta de 

minha cela, um estava de guarda do lado de dentro. Este era alto, vestia 

armadura medieval, com escudo em uma mão, uma lança na outra, calçando 

sandálias, com um elmo na cabeça. O outro estava do lado de fora e era tão 

grande que só consegui ver até os seus ombros, tinha roupas parecidas, tinha 

uma espada ao invés de lança. Então a gargalhada parou e logo a visão dos anjos 

também sumiu. Eu sorri e voltei a deitar-me agradecendo a Deus, me sentindo 

um verdadeiro filho que podia contar com a proteção do Pai.  

E foi o terceiro pedido atendido daquela oração que dias antes eu havia feito: 

a Sua proteção. 

Comecei a ler mais e mais a Bíblia. Comecei a ter um relacionamento com 

Jesus, não era mais só de ouvir falar, mas Ele começou a me dar lições diárias 

e me disse isso: 

 

“Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel:  

Eu sou o Senhor, o teu Deus,  

que te ensina o que é útil e te guia  

pelo caminho em que deves andar.”  

Isaías 48:17 

 

http://www.tiosam.net/e/Israel
http://www.tiosam.net/e/Deus
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Eu já havia pedido perdão pelos meus pecados, mas esse dia foi especial. O 

Espírito Santo me levou ao passado e me lembrou de muitos momentos em 

minha vida quando pequei contra Deus e contra os homens. Creio que fiquei 

em transe por umas duas horas me lembrando de como magoei a Deus vivendo 

em desacordo com seus mandamentos. 

Em meio a tanta tristeza, havia um lado maravilhoso em tudo isso. Eu sentia 

o amor de Deus e a atenção Dele para que eu fosse discipulado, para que 

recebesse lições sobre o reino. Isto é a sabedoria que tantos buscam e não 

encontram. 

 

 

A primeira carta 

 

Minha mãe me havia escrito uma carta, logo quando conseguiu o meu 

endereço correto, mas demorou quase um mês para chegar às minhas mãos. 

Enquanto isso, ela conseguiu conversar com uma família de amigos que 

moravam no mesmo condomínio que eu nos EUA e, ao invés de enviar novas 

cartas por correio, ela escrevia um e-mail a esta família de amigos, eles 

imprimiam e me enviavam. Se tornava bem mais rápido. 

Em um retiro de jovens, dias antes de começar a escrever este livro, perguntei 

a Deus o que eu deveria escrever, pedi direção e um vento forte virou várias 

páginas de minha Bíblia e, parando o vento, as primeiras palavras que li foram 

“a cópia das cartas”.  

Eu havia levado para o retiro uma caixa com todas as cartas que eu recebi na 

penitenciária para me relembrar os pontos chave para eu escrever o livro e Jesus 

me deu a direção imediata. Então, agradeci.  
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Abaixo, compartilho com você a cópia da primeira carta que recebi de minha 

mãe: 

Filho, 

Eu sou a pessoa que mais te ama na vida, portanto preste atenção. Quem sou eu para 

julgá-lo, deixo nas mãos de Deus, meu coração dói de dia e de noite. Só você pode ajudar a 

aliviar esta dor. Seja verdadeiro, seja humilde, seja temente a Deus, não se desespere em 

momento algum, o desespero só faz cometermos mais erros. O Senhor não quer isso de você e 

para você. Vocês vão conseguir passar por esta etapa. 

Agradeça a cama, o cobertor, o sono, o banho, o sol, os momentos de recreação, agradeça 

cada copo de água, cada pedaço de pão que lhe derem para comer. Não desperdice e não 

reclame. Apenas agradeça com o coração o alimento que receber aí dentro. Da mesma forma 

peça para Deus enviar a sua salvação e a salvação de seu primo. Você vai sentir de que forma 

isso será feito.  

Seja forte nos pensamentos, sincero nas promessas que fizer ao grande Pai. Na hora exata 

Deus vai lhe pedir algo, seja o que for, diga “Sim meu Senhor”. 

Muitos episódios aconteceram na sua vida e este está sendo o grande desafio traçado no seu 

caminho. Se tiver pensamento firme vai conseguir misericórdia do Senhor. Peça e implore 

perdão se você humilhou a pessoa que te acusou. Sei que você jamais faria isso que estão lhe 

acusando, reze para que a pessoa que te acusa seja tocada pela força do Senhor e fale a 

verdade. 

Você sempre foi gentil e muito generoso, seu coração sempre foi de ajudar o próximo e 

ninguém nunca disse algo parecido de você ter sido indelicado ou desrespeitoso principalmente 

com garotas.  

Fala com Jesus, mas fale direito, peça para Ele livrá-lo de tamanha acusação. Envolvemos 

mais de vinte e cinco pessoas amigas para nos ajudar em tão difícil tarefa. Faltavam 

informações para saber onde estavam e porque estavam detidos. 
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Sempre elogiamos os americanos como sendo um povo firme, justo, um exemplo a ser seguido 

e tenho certeza que nesta hora não vão cometer injustiça. 

Se você tiver um jeito de conseguir uma Bíblia vai encontrar tudo o que precisa e seu tempo 

vai passar mais rápido. Certas coisas só você pode fazer. Vou ver se o Rafael consegue enviar 

uma para você antes de ele voltar para o Brasil. 

Não reclame para Deus, somente peça ajuda, perdão, conselhos, luz, saúde equilíbrio, 

proteção física, peça pelo Fernando e pelos outros que estão aí com vocês aguardando a justiça 

dos homens, peça paciência, peça fé, peça por nós seus pais, pela tia Sirlei e tio Ângelo. (Pais 

do meu primo Fernando) 

Faça uma retrospectiva e avalie cada momento vivido, o que você pode fazer, qual o plano 

que você tem para oferecer, se comprometa querido filho, chegou a hora. Deus está esperando 

seu comprometimento, seu pai é pura preocupação, liga de duas a três vezes por dia pra mim. 

Você já viu dizer de pessoas que adoecem de um câncer ou coisa parecida e se curam, outros 

perdem os bens materiais e se recuperam, sofrem acidentes e superam? 

Estas pessoas passaram por um polimento, Jesus as coloca à prova. Você vai passar esse 

polimento e vai ficar bem. Já disse e repito não se desespere. Você conhece sua família, estamos 

em constante luta por vocês. 

Bem ontem foi a missa de formatura do seu irmão, temos que festejar com ele essa conquista. 

Peço que ore por ele, pois ele tem sido meu guardião me dando a força que preciso e equilíbrio. 

Escreva-nos, não precisa descrever o que aconteceu. Um dia saberemos a verdade, faça 

ginástica, tome sol o tempo que lhe for permitido e se ocupe de coisas boas. Leia tudo o que 

puder procurando ocupar sua mente construindo pensamentos bons. Logo é o julgamento e 

nosso Deus há de devolvê-lo para nós. 

“Faça tudo o que Ele vos disser e tudo mais será acrescentado”.  

O seu Advogado o Dr. Adam precisa coletar dados por você. De sessenta a noventa dias 

nada mais poderá ser feito a não ser esperar. Dói-me até os ossos quando penso nisso, mas 



 

32 

 

consigo descansar quando entrego essa dor para Jesus. Escreva para quem quiser, coloque 

nosso endereço que eu entregarei as cartas. 

Ajude-nos a ajudá-lo. 

Que o Deus todo poderoso o abençoe. 

Sua mãe... 

Quando recebi a carta, engoli a saliva a seco. Foi como se tivesse ganhado 

um grande prêmio, me causando extrema felicidade, enquanto lágrimas desciam 

pelo meu rosto. Lendo a carta entendi como a Bíblia foi escrita. Minha mãe 

tinha escrito, mas a inspiração foi toda do Espírito Santo. Ela escreveu o que 

Deus queria me dizer. Deus é atencioso com seus filhos e não rejeita um 

coração arrependido.   Glória a Deus. 

Em menos de um mês eu já tinha lido quase toda a bíblia. As dúvidas que eu 

tinha sobre muitas parábolas, promessas e profecias eram respondidas pelo 

Espírito Santo. E vinha sendo ministrado continuamente por Deus, até que um 

dia recebi um companheiro de cela. Ele entrou e me confundiu por alguns dias, 

ensinando-me a doutrina das ”Testemunhas de Jeová”, contradizendo várias 

partes da bíblia. 

Fui lembrado do que Jesus disse: 

 

“Mas todo o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos  

que crêem em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho  

lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao mar.” 

Marcos 9:42 

 

Eu era pequenino no Reino, estava ainda me familiarizando, e ele me 

confundiu por dois dias. Depois, ele foi transferido de cela, me deixando 

sozinho novamente. Aliás,  sozinho não: deixou-me muito bem acompanhado!  

Eu sabia que anjos acampavam ao meu redor, eu só não os via, mas sentia 

arrepios toda a vez que orava e isso se estende até os dias de hoje. 
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Com o passar dos dias, percebi que alguns presos saíam das suas celas uma 

hora por semana e se dirigiam para uma sala especial. Era uma reunião com um 

missionário voluntário, que ministrava estudos da Bíblia. Chamavam essa 

reunião de “bible study”. 

Eu logo me inscrevi e comecei a frequentar o estudo, que foi fantástico! 

Parecia que aquele senhor vinha ali só pra tirar minhas dúvidas e eu nem 

precisava abrir minha boca, minhas dúvidas eram respondidas. Eu ficava 

impactado cada vez mais pelo poder de Deus; tive plena convicção que nada 

daquilo era coincidência, era amor mesmo, era preocupação de Deus comigo e 

com cada um que se entregasse a Ele.  

Que alegria aquele voluntário sentia em ver presos aceitando a Cristo e sendo 

modificados pelo poder de Deus, se arrependendo dos seus pecados e matando 

o velho homem, como menciona o Apóstolo Paulo.  

 

Se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas  

já passaram; eis que tudo se fez novo. 

II Coríntios 5:17 

 

Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se 

arrepende,  

do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento.  

Lucas 15:7 

Um dia eu disse pra Jesus em oração: “Eu creio, Jesus, que é você quem vem 

aqui na voz desse voluntário para nos dar o estudo da tua palavra; sinto que é 

você, pois todas as minhas dúvidas você vem responder, me dê um sinal de que 

é você ou um anjo seu”.  

Eu era um recém convertido, acreditei que era o próprio Jesus ou um anjo 

que, recebendo ordens Dele, fosse ali dar o estudo e responder minhas 

perguntas. Era incrível e maravilhoso como acontecia. 

Os voluntários eram diferentes de todas as outras pessoas. Eles eram 

serenos, tinham algo que as outras pessoas não tinham, eram cheios do Espírito 

http://www.tiosam.net/e/C%C3%A9u_%28religi%C3%A3o%29
http://www.tiosam.net/e/pecado
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Santo, eram amáveis, atenciosos, bem educados e, ao contrário dos policiais,  

vinham ali sem receber dinheiro algum, vinham por amor a Cristo e por amor 

às pessoas. 

Percebi que as pessoas que tinham aceitado a Cristo eram muito diferentes, 

eram pessoas modificadas, pareciam com Jesus, eram preocupadas com o reino 

de Deus.  Estas pessoas não tinham como prioridade serem ricos ou famosos, 

eram cheias de sabedoria, estavam ajuntando tesouros no céu, ajudando a salvar 

almas do inferno, como está escrito: 

 

“Não ajunteis para vós tesouros na terra;  

onde a traça e a ferrugem  

os consomem e onde os ladrões minam e roubam;  

mas ajuntai para vós tesouros no céu,  

onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, 

 e onde os ladrões não minam nem roubam.  

Porque onde estiver o teu tesouro,  

aí estará também o teu coração.”  

                                                              Mateus 6:19-21 

 

Também entendi a parábola em que Jesus disse: “É mais fácil um camelo 

passar pelo buraco de uma agulha, que um rico entrar no reino dos céus.” 

Está escrito em Mateus 19:24, Marcos 10:25 e  Lucas 18:25. Não porque 

ele é rico, mas porque o rico coloca sua confiança nas riquezas que possui ou 

que deseja possuir. 

É incrível como quando você deseja conhecer as verdades da vida, Jesus te 

pega pela mão e te ajuda a entender, Ele honra o teu esforço e abre seus olhos 

espirituais, abre a sua mente para que entenda todas as coisas e Ele disse: 

 “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.”  

 João 8:32   
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Quanto às riquezas o Espírito Santo me disse:  

“Mas buscai primeiro o seu Reino e a sua justiça e 

 todas estas coisas vos serão acrescentadas.” 

Mateus 6:33 

 

 

Digo que aqueles voluntários eram as pessoas mais sábias que eu conhecia, 

eles sabiam da verdade e não eram enganados, mortos espirituais. Meu 

pensamento me levava a pensar o que dizem os físicos, os matemáticos e os 

cientistas que detêm grande conhecimento em suas áreas, mas não sabem para 

onde vão depois de seus 80, 90 ou 100 anos de vida. 

Eu imaginava que eles não conseguiriam criar um pedaço de grama ou sequer 

aumentar em um dia a sua vida, ou mesmo explicar cientificamente como as 

formigas se comunicam, de como a Terra se move ou como copiar o olho 

humano. Nem tão pouco poderiam explicar o milagre da vida ou a origem 

verdadeira da existência do Universo. E como responderiam a um 

questionamento sobre o propósito da vida, para comprovar sua sabedoria 

terrena? 

Agradeço a Deus por você estar lendo essas palavras e ter a grande 

oportunidade de mudar toda a sua história, não só nesse resto de vida que lhe 

resta, mas por toda a eternidade. Creia que Deus me pediu para escrever esse 

livro e de alguma forma Ele fez com que essas palavras chegassem aos seus 

olhos e tocassem o seu coração.   

Ele age de diversas formas e durante a vida das pessoas Ele tem mostrado a 

verdade, mas também tem honrado o poder de escolha que Ele nos deu quando 

nos deu a vida. 

Essa vida é um teste para nós, seres humanos! Só os que mudarem seus 

pensamentos, sua conduta e andarem nos caminhos certos, obedecendo às 
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ordens e aos mandamentos deixados por Ele é que viverão ao Seu lado por 

toda a eternidade. 

“Todo aquele que escuta estas  

minhas palavras e as pratica,  

assemelhá-lo-ei ao homem prudente.” 

 Mateus 7:24. 

 

Numa dessas reuniões de estudo eu fui tocado por Deus. Várias das 

perguntas que eu tinha feito em oração horas antes do estudo estavam sendo 

respondidas pelo voluntário e sem eu ter feito uma só pergunta.  

Comecei a chorar e me quebrantei de uma forma que nunca antes tinha 

vivido. Era como se Jesus estivesse em carne na minha frente, não conseguia 

me conter, soluçava sem parar, sentia segurança, sentia amor, realmente difícil 

de explicar como foi.   

Nesse dia, quem ministrou a palavra foi um homem que nunca tinha vindo 

ali antes e pregava o evangelho em espanhol.  Segundos antes de levantarmos 

eu dirigi um pensamento a Deus:  

“Pai, se este homem é um anjo enviado por ti, peça a ele que pisque um olho 

pra mim para que eu saiba que você o mandou para responder às minhas 

orações.”  

E o homem instantaneamente olhou para mim e piscou um olho e sorriu, eu 

já chorando voltei a soluçar e chorava ainda com mais intensidade. Fui tocado 

profundamente e comecei a entender mais desse grande  amor que Deus tem 

por nós. 

Eu, um pecador indigno de ser lembrado por alguém tão puro, alguém tão 

Santo, e o Criador de tudo estava se importando tanto com a minha pessoa e 

com o meu futuro.  Glórias a ti, Senhor!  
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E, se ainda não bastasse, eu, em pé, em fila com os outros presos para 

sairmos daquela sala, me virei para trás e olhei para aquele homem novamente; 

e ele, sorrindo, piscou mais uma vez o olho para mim, confirmando ainda mais 

a presença de Deus em minha vida. 

 

 

Revelação sobre o futuro 

 

Já se passara mais de um mês dentro daquela prisão e, orando,  perguntei a 

Deus quando eu sairia daquele local. Já tinha perguntado isso antes, mas dessa 

vez eu acreditei que Deus responderia e pedi com fé. E foi, mais uma vez, o 

que ele fez.  

Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que 

não se vêem. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, 

de modo que o visível foi feito pelo invisível. Sem fé é impossível agradar a 

Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele 

existe e que Ele recompensa aos que o buscam.  

Eu pedi com o coração sincero e Deus me respondeu em duas páginas da 

Bíblia. O Espírito Santo me disse para trocar os nomes próprios pelo meu 

nome e assim está escrito. Faça isso para entender como Deus falou comigo: 

“Solta gritos de alegria, filho de Sião,  

alegra-te de todo o teu coração filha de Jerusalém!  

O Senhor revogou a sentença pronunciada  

contra ti e afastou o teu inimigo. 

 O rei de Israel que é o Senhor está no meio de ti,  

não conhecerás mais a desgraça.  
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Não se enfraqueçam os teus braços!  

O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói Salvador! 

 Ele anda em transportes de alegria por  

causa de ti e te renova teu amor.  

Ele exulta de alegria a teu respeito  

como num dia de festa.” 

Sofonias 3:14-18 

 

No mesmo instante meus olhos pularam para a outra página que era a 

revelação do dia em que terminaria minha sentença ali, contendo a data exata 

do fim da minha sentença: 

“No segundo ano do reinado de Dario,  

no vigésimo quarto dia do nono mês,  

a palavra do Senhor fez-se ouvir  

pelo ministério do profeta Ageu.” 

 Ageu 2:10 

   

Meus olhos fitaram a data no meio do versículo - vigésimo quarto dia do 

nono mês, que seria o dia 24 de setembro. 

Fiquei feliz porque Deus falou tremendamente comigo, fui tomado por um 

grande poder que me fazia tremer, minha respiração ficou ofegante, eu queria 

gritar para o mundo todo que Deus falou comigo e revelou algo sobre o futuro.  

Mesmo podendo ficar triste por um outro lado, pois ainda era fevereiro e 

teria que esperar até setembro para sair daquele lugar, eu não me contive de 

alegria. Deus tinha falado comigo novamente e, dessa vez, com precisão de uma 

data! A outra parte da alegria ficou por conta de que se a acusação feita contra 

mim prosperasse, eu poderia ser condenado a 42 (quarenta e dois) anos de 

detenção! 

Agradeci muito a Jesus por ter falado algo tão grande para mim. Fiquei lendo 

a mesma mensagem até umas três horas da manhã, deitado no chão da cela, 
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tomado por aquela sensação diferente que ficou comigo por horas.  É uma 

sensação de como se você tivesse mais certeza do que lhe foi revelado do que 

todas as coisas que se pode tocar ou ver. 

Liguei para o Brasil e avisei minha mãe que Deus tinha me dito o dia que 

terminariam os meus dias ali. Ela muito triste e angustiada pela demora que 

ainda viria, comunicou a algumas pessoas da família e continuou a esperar. 

 

 

 

Mais uma bíblia 

 

Como eu disse antes, eu tinha orado para Deus me dar uma Bíblia em 

português. Eu já a havia recebido e estava cada vez mais gostando dela. Deus 

estava me fazendo promessas, falando comigo, então eu pedi uma outra Bíblia 

para Deus, já que talvez eu não pudesse levar aquela que eu tinha para o Brasil 

por ela não ter uma identificação policial na contracapa dizendo que era minha. 

Todos os livros recebidos dentro da penitenciária precisavam ter o nome e 

o número do detento na capa, para que quando o mesmo saísse da prisão 

pudesse levá-la para casa.  

Passados alguns dias, recebi uma Bíblia de uma igreja da cidade de Nashua. 

Eu tinha pedido para um voluntário tentar me arrumar uma e ele conseguiu. 

Sei que Deus me deu, mas foi por intermédio daquele homem. 

Eu pude marcar essa nova Bíblia, com lápis de cor, tudo o que Deus ia me 

revelando e me prometendo. Fui estudando, anotando e quanto mais eu lia mais 

Deus me revelava mistérios e se relacionava comigo de uma forma tremenda. 
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A Bíblia é um livro maravilhoso. Todas as outras obras literárias existentes 

não se comparam a ela. Toda filosofia e ciência humana não conseguem mudar 

tanto uma pessoa, uma sociedade e a história quanto a Bíblia. Sabemos que a 

raiz dos problemas de uma sociedade é espiritual e é através da Bíblia que 

podemos aprender a ter o verdadeiro viver espiritual. Foi assim que ela foi 

escrita, com certas características que a levaram a ser o Livro dos Livros. 

Estava eu conversando com uma pessoa acerca do reino de Deus e dizendo 

que eu estava lendo a Bíblia pela oitava vez e que cada vez que a lia, confessava 

que sabia muito pouco ainda sobre os mistérios que Deus nos deixou dentro 

dela.  Essa pessoa me disse que existiam livros mais novos, mais modernos. Eu 

não respondi. Deus revelou até como o mundo acabaria, Deus revelou a João 

o livro de Apocalipse sobre um tempo que ainda nem chegou. Deus sabe de 

tudo e está escrito que: 

 

“Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo 

 para confundir as sábias; e Deus escolheu  

as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes;  

Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis,  

e as que não são para aniquilar as que são.” 

1 Coríntios 1:27-28 

 

A Bíblia tem sido uma bênção para a humanidade e suas palavras têm 

modificado muitas vidas ao longo de sua existência. Ébrios se tornaram sóbrios, 

ladrões se tornaram honestos, prostitutas se tornaram puras e viciados se 

libertaram dos vícios. Ira e amargura deram lugar ao perdão e à aceitação. 

Casamentos prestes  a acabar são renovados e relacionamentos partidos são 

refeitos pelo poder da Palavra viva do Senhor.  

No começo dos anos 60 houve um homem, Tex Watson, que se tornou o 

pior criminoso de sua época. Ele começou a fazer parte de uma sociedade que 

pregava a liberdade total dos instintos humanos. Tex se tornou uma espécie de 

fera humana. Matava por prazer como se fosse um animal, até que foi preso no 

verão de 1969. Foi condenado e considerado “insano” e incapaz de voltar à 
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sociedade. Ele passou dois anos se batendo contra as grades da prisão, numa 

loucura total. Um dia alguém jogou uma Bíblia dentro da cela de Tex, que eles 

chamavam de “o animal”, e ele começou a lê-la. Hoje, Tex Watson é um novo 

homem. Numa prisão da Califórnia ele é o dirigente da Classe Bíblica para 

presidiários. Ele foi considerado um prisioneiro modelo, já por 15 anos, e já 

levou ao batismo centenas de amigos da prisão. Deus o transformou através da 

Palavra em um novo homem. 

Com este exemplo podemos dizer que Deus pode fazer o mesmo conosco 

hoje e nos transformar pela influência dessa Palavra maravilhosa. Por isso, Ele 

teve o cuidado de preservá-la confirmando Sua autenticidade para que chegasse 

intacta em nossos dias a pessoas tão violentas e tão carentes da influência dessa 

palavra nos corações. Leiamos mais a Bíblia e sentiremos que muitas das 

dificuldades que estamos enfrentando se dissiparão pela sua influência. 

A ciência, através de homens ligados ao evolucionismo e ao humanismo, 

batalha contra as verdades bíblicas, criando uma luta insensata. Certa vez, 

perguntaram para o famoso Albert Einstein, o que ele pensava da discussão da 

Ciência com a Religião, a respeito da autenticidade do dilúvio global e de fatos 

relativos ao Universo e à Terra. O imperturbável cientista olhou para seu 

interlocutor e disse-lhe: “A religião sem a ciência é cega; e a ciência sem a 

religião é manca”. É necessária a conciliação para que se tenha uma visão global 

da realidade. É por isso que, quando o homem julga a Palavra de Deus de 

acordo com seus padrões humanos faz algo semelhante a tentar medir as 

estrelas com uma fita métrica. 

Os maiores educadores, psicólogos e sociólogos ficam impressionados com 

o efeito da Palavra de Deus na mente humana. Não se trata de lavagem cerebral, 

nem de agressão da vontade própria da pessoa, mas de espontânea mudança de 

direção. Os melhores métodos de educação, socialização e integração humana 

apenas conseguem acalmar a natureza humana, sem mudá-la. Só a Bíblia tem 

um poder miraculoso capaz de mudança interior de forma genuína. Você tem 

ideia disso? 

No Nordeste, no tempo do cangaço, um bando assaltou uma fazenda e entre 

os objetos roubados estava uma Bíblia. O chefe do bando gostou das folhas e 
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começou a arrancá-las para fazer cigarro de fumo de corda. Um dia, ao preparar 

um cigarro, leu uma frase na página arrancada que lhe chamou a atenção. 

Chamou um capanga e ordenou que ele fosse até a cidade e roubasse outro 

livro daquele. O homem foi e trouxe outra Bíblia intacta para seu chefe. Na luz 

da fogueira à noite, o chefe do bando pediu que um deles lesse o livro para 

todos. Depois de alguns meses, um missionário que pregava no Nordeste, 

espantado, viu na frente da tenda 40 cangaceiros fortemente armados. Ele 

pregou e fez o apelo e viu 40 homens irem para o púlpito diante do pastor 

atônito e amedrontado. Eles entregaram suas armas e se confessaram crentes 

em Jesus. A Bíblia tinha modificado aqueles homens. Agora eles passaram a ser 

pacíficos pela atuação do Espírito Santo.  

João Wesley conta que, em certa noite ao voltar para casa, foi assaltado por 

um homem na rua. O homem tirou tudo dele e fugiu. Dez anos depois, ao 

cumprimentar as pessoas na porta da igreja, depois de um culto, teve o prazer 

de ver um homem que se confessou ser o ladrão daquela noite no passado. Ele 

tinha levado a Bíblia de Wesley e ao abri-la para ver se tinha alguma nota de 

valor entre as páginas, foi surpreendido pelo Espírito Santo e tornou-se cativo 

dos princípios ali aprendidos. Leu, aprendeu e se converteu com os princípios 

divinos. 

Certa vez, um rei caminhava por um lugar sem ser acompanhado pela guarda. 

Demonstrava grande aborrecimento pela vida, apesar de muitas fazendas e 

muito dinheiro depositado em diversos bancos. De repente, chegaram aos seus 

ouvidos as palavras de um hino que um irlandês cantava: “Sou filho de um rei”. 

O rei se aproximou do irlandês e lhe perguntou por que estava tão contente, 

tendo um trabalho tão duro. Ele respondeu: “Sou filho do Rei do Universo e 

tenho uma grande herança de paz que Ele já me faz desfrutar aqui nesta vida”. 

O rei começou a meditar e chegou à conclusão de que a FELICIDADE e a 

PAZ nesta vida não consistem nas riquezas, mas sim no amor de Deus, o Pai, 

que nos inflama deste mesmo amor. 

Só Deus pode nos dar contentamento nas coisas desta vida para que não 

tenhamos ambição desmedida. Muitas vezes as coisas que o Senhor nos 

proporciona com Sua bênção podem ser muito melhor do que aquilo que 

conquistamos à custa de concorrência desleal, atropelamento de pessoas nos 

negócios, prevaricação ou suborno de fornecedores e assim por diante.  
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A Bíblia registra as palavras inspiradas em Provérbios 30:8-9, que resumem 

o pensamento cristão moderado: “Não me dês nem a pobreza nem a riqueza; 

dá-me o pão que me for necessário; para não suceder que, estando eu farto, Te 

negue e diga: Quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane 

o nome de Deus”. 

Quando os Valdenses foram perseguidos pelas autoridades, eles se 

dispersaram por toda a França e iam como os cristãos de Jerusalém, pregando 

por onde passavam. Muitos saíam como vendedores ambulantes e quando as 

pessoas os atendiam, eles ofereciam os produtos e ao entrarem nas casas 

tiravam, do forro das roupas, folhas da Bíblia nas quais liam a vontade de Deus 

e ensinavam as pessoas. As autoridades imaginavam que a perseguição 

bloquearia a mensagem cristã, mas serviu de motivação e semente de 

multiplicação. 

A Palavra de Deus é importante hoje em nosso mundo moderno cheio de 

tecnologia, mas frio como um iceberg. A Palavra de Deus é uma mensagem 

pessoal para nossa vida. Ele preenche o vazio que existe na alma, pois traz Deus 

para dentro de nós. 

Certo rapaz cristão, empregado numa venda, procurava cumprir sempre com 

o seu dever cristão, de modo que o seu patrão tinha muita confiança nele. Um 

dia, quando estava sozinho, entrou um freguês e pediu determinado artigo. 

Quando o rapaz pegou o produto, o freguês disse: “Moço, seu senhor não está 

aqui agora, será que posso pagar metade do preço? Daí você não registra no 

caixa e embolsa o dinheiro”. O jovem respondeu: “Meu Senhor é Deus e Ele 

está sempre presente”. 

Líderes reconhecidos por suas obras e feitos na terra assim disseram sobre a 

Palavra de Deus: 

 

Abraham Lincoln: "Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu 

ao homem. Todo o bem, da parte do Salvador do mundo, nos é transmitido 

através deste livro."  
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George Washington: "Impossível governar bem o mundo sem Deus e 

sem a Bíblia."  

Napoleão: "A Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente, 

dotada de uma força que vencem os quantos se lhe opõem."  

Rainha Vitória: "Este livro dá razão à supremacia da Inglaterra."  

Isaac Newton: "Há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que 

em qualquer história profana."  

 

Caso você não conheça a Bíblia, te faço um desafio: compre uma e busque 

estudá-la com fé que você verá como ela tem um poder transformador que irá 

revolucionar sua vida em todos os aspectos. O propósito para o qual você foi 

criado com um espírito é que este espírito foi feito para conter o próprio Deus.  

Você nunca conseguirá ser uma pessoa completamente realizada, pois nada 

como fama, dinheiro, poder ou qualquer outra coisa que a sua carne possa 

desejar  pode se comparar ao gozo de ter uma vida de plena comunhão com 

Deus: 

 

“Porque o reino de Deus não é  

comida nem bebida, mas justiça,  

paz, e alegria no Espírito Santo.” 

Romanos 14:17. 

 

 

 

Primeira carta à minha família 
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Foi muito difícil me concentrar para começar a escrever para meus pais, mas 

aos poucos fui me soltando e escrevi a carta abaixo: 

Oi Mãe, Pai, irmão e família,  

Estou bem, estou bem acompanhado, Jesus está aqui o tempo todo. Quero que se acalmem 

pois, a verdade virá à tona no momento certo. Tenho esperança de que a pessoa que nos acusou 

seja tocada por Deus, vá a delegacia e diga toda a verdade. 

Sempre defendi os mais fracos e nunca agredi menina alguma em minha vida, quero que 

orem por mim. Aqui continua tudo do mesmo jeito, eu estou mais calmo e converso o dia todo 

com Jesus. Se Deus quiser, vamos embora logo. Aqui é bem chato, mas me aproximei muito 

de Deus e isso é ótimo; penso muito em vocês e quero voltar ao Brasil. Peço perdão pelos meus 

pecados e perdão a vocês três. 

Seguirei os caminhos do Senhor e já me sinto outro homem. 

Amo muito vocês, agradeçam, por mim, às pessoas envolvidas, rezo por todos e tenho 

muitas saudades. 

Ronaldo. 

No dia seguinte tinha acordado mais feliz e resolvi escrever: 

Oi família,  

Que saudade de vocês. Parei de chorar tanto em comparação ao começo. Agora choro 

quando me lembro de vocês e quando lembro o quanto de preocupação já causei. Deus me fez 

relembrar muitos dos meus pecados, me mostrou que estou hoje aqui dentro para refletir e 

decidir o que quero viver daqui pra frente em minha vida. Ele me libertou de uma sombra 

escura que me atormentava, acreditem: eu a vi sair de mim e ir embora por debaixo da porta. 

Fiquei meio assustado porque ela disse que ia voltar, mas Deus estava comigo e ela não fica 

onde Ele está.  Agradeço a Deus. 
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Com toda sinceridade deste mundo, peço perdão a vocês três pela pessoa má que fui nestes 

últimos 15 anos.  Eu pensei muito na parte material da vida e me esqueci de Deus. Hoje sei 

que essa repreensão era necessária, agora Jesus vai me guiar. 

Recebi uma nova chance, um novo começo, vai ser muito bom. Ganhei uma Bíblia em 

português, é raríssimo ter algo em português aqui, foi presente do Senhor. A comida é comível, 

os chuveiros são quentes, os policiais, depois que te conhecem um pouco, param de te maltratar. 

Tenho, dentre umas 40 celas, uma cela de esquina e é um pouco maior que as outras.  Faço 

uns exercícios dentro da cela, rezo bastante, os presos são na maioria mais velhos que eu, 

tenho algo para ler, mas leio mais a Bíblia e me interessa mais que tudo. 

Pai, quero que você e meu irmão leiam a Bíblia. No começo parece um teste para ver se 

você quer conhecer Deus mesmo mas, enquanto você vai se aprofundando, vai entendendo 

mistérios e recebendo revelações.  De acordo com 2 Timóteo 3:16, “Toda Escritura é 

divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir 

em justiça”. 

Meu irmão, eu queria ser um rapaz todo moderno, não ia à igreja e não me apegava a 

Deus. Hoje eu reconheço o quanto custa andar fora das leis do Senhor. Peça a Deus para 

amolecer seu coração, sei que você é uma pessoa muito correta, mas faça as pazes com Deus, 

todos pecamos.  Lembre-se que se Deus não vem pelo amor, Ele vem pela dor. 

Está escrito em Filipenses 2:9-11: “Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu 

o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos 

céus, na Terra e debaixo da Terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a 

glória de Deus Pai!” 

Acredite, se está escrito vai se cumprir! Você não precisa passar pelo que eu passei para 

decidir andar pelos caminhos de Jesus e cumprir com os mandamentos de Deus. Olhe o que 

eu estou passando. Antes se eu tivesse escutado a mãe e me apegado a Cristo! Aqui você quer 

ver o sol, quer ver o céu, mas aqui não tem. Só vejo a luz do sol refletida numa parede. 

Infelizmente, a gente não se enxerga, somos nada, vivemos em pecado e temos um Deus 

Santo. Nunca seríamos dignos de estar com Ele, mas Ele foi além, Ele deu a vida de seu 
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único filho por todos nós.  Dê um beijo na mãe e no pai por mim, agradeça a toda a família 

pelas orações, posso até senti-las aqui. Olha só, aos domingos me deixam jogar basquete numa 

quadra coberta que temos aqui, uma hora só. Eu pensei que iria me sair mal, pois não jogo 

há um tempão, mas até que me saí bem. 

Fui num culto aqui e o Pastor é bem legal, me matriculei em aulas de inglês e espanhol, 

estudos da Bíblia; receberei apostilas e exercícios. 

Meu relacionamento com os outros presos é cheio de respeito, de regras, senão vira um 

inferno. Leio a Bíblia  a maior parte do tempo e creio que o pior já passou, Jesus está me 

limpando.  Já fiz umas promessas, pensei bastante antes de fazê-las, não são poucas e são 

sérias, Deus vem me pedindo algumas coisas e eu  tenho aceitado.  Suas cartas, mãe, não 

foram suas, Deus falou muito comigo  através delas, adorei a carta do pai também, peça a ele 

para não desanimar, dias melhores virão. 

Lhes digo que também se arrependam dos seus pecados, façam uma autoanálise de suas 

vidas. Eu tive  toda a vida para mudar e não escutei vocês. Tive que implorar diante do 

Senhor por mais uma chance e Ele me tirou as escamas que Satanás havia posto em meus 

olhos, parecia que eu sabia de tudo isso desde meu nascimento como li em Jeremias 5:21–25:  

“Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que 

tendes ouvidos e não ouvis: Não temeis a mim? Diz o Senhor; não tremeis diante de mim, 

que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não pode passar? Ainda 

que se levantem as suas ondas, não podem prevalecer; ainda que bramem, não a podem 

transpassar. Mas este povo é de coração obstinado e rebelde; rebelaram-se e foram-se. E não 

dizem no seu coração: Temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, tanto a temporã 

como a tardia há seu tempo e nos conserva as semanas determinadas da sega. As vossas 

iniqüidades desviaram estas coisas e os vossos pecados apartaram de vós o bem.”  

E se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías mais ou menos 600 anos antes de 

Cristo: 

“Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque 

o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam 

http://www.tiosam.net/e/Deus
http://www.tiosam.net/e/pecado
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seus olhos; para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o 

coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, 

porque vêem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade 

vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e 

não o viram; e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram.” 

Por favor, não esperem anos para se entregar ao Senhor, acreditem que o arrependimento, 

o pedir perdão a Deus os aproxima Dele.  

A nossa chance é agora, enquanto estamos vivos, depois que morremos não existe um 

purgatório, a oportunidade é dada a todos e Deus não faz acepção de pessoas.  

Deus nos deixou a Bíblia para que soubéssemos que o tempo é agora, depois não poderemos 

voltar para avisar ninguém, li em Lucas 16:19-31 essa parábola: 

“Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias 

se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de 

chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com migalhas que caíam da 

mesa do rico, mas ninguém lhas dava e os cães vinham lamber-lhe as úlceras.”  

"Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; morreu também o rico 

e foi sepultado.”  

"No Inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro 

no seu seio”.  

"E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim! Manda a Lázaro que molhe a ponta 

do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama!”  

"Mas Abraão respondeu: Filho lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida e 

Lázaro do mesmo modo os males; agora, porém, ele está consolado e tu em tormentos. Demais, 

entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui 

para vós não podem, nem os de lá passar para nós.”  
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"Ele replicou: Pai, eu te rogo, então, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco 

irmãos para avisá-los a fim de não suceder virem eles também para este lugar de tormento! 

Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas; ouçam-nos. Respondeu 

ele: Não, Pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. 

Replicou-lhe Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas tampouco se 
deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos."  

É sério, está escrito: “Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a 

sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida?” Mateus 16:26 

Preocupo-me com a salvação de vocês, pensem nisso, estou bem vivo e é permitido avisar as 

pessoas. Se estamos mortos não podemos voltar como leram na parábola que escrevi. 

Sinto a presença de Deus aqui, Ele faz provas comigo, provas de fé, é tipo um super 

intensivo com Deus, rezo por todos vocês, tenho muitas saudades. Até breve. Ronaldo. 

 

 

 

Propósito 

 

Como os planos de Deus não podem ser frustrados, o propósito de eu estar 

naquele lugar com uma Bíblia na mão estava se cumprindo, eu estava com fome 

da palavra de Deus e ao mesmo tempo em que era agonizante, triste e 

desesperador estar ali, era só eu abrir meus olhos espirituais e entender que a 

palavra de Deus estava me transformando profundamente, que eu estava 

protegido por anjos e que ninguém pode com o Senhor dos exércitos, que todas 

as coisas estão sob o controle Dele. 

Estava conhecendo a verdade e a verdade estava me libertando de todas as 

correntes que me prendiam a padrões humanos sem entendimento, estava 

http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=mate%2016&v=aa
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sendo liberto de tudo o que era glorioso aos olhos dos homens carnais, aos 

homens cegos espirituais como disse Paulo: 

“Na verdade, irmãos, eu não pude falar  

com vocês como costumo 

 fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus.  

Tive de falar com vocês como se vocês  

fossem pessoas do mundo,  

como se fossem crianças na fé cristã.”  

1 Coríntios 3:1  

 

“...porque vivem como se fossem pessoas deste mundo.  

Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês,  

será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo  

e fazem o que todos fazem?” 

 1 Coríntios 3:3 

Esclarecido no texto muito interessante: 

 

“Por isso digo: Vivam pelo Espírito e de modo  

nenhum satisfarão os desejos da carne.  

Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito;  

e o Espírito, o que é contrário à carne.  

Eles estão em conflito um com o outro,  

de modo que vocês não fazem o que desejam.  

Mas, se vocês são guiados pelo Espírito,  

não estão debaixo da Lei. Ora, as obras da carne são manifestas:  

imoralidade sexual, impureza e libertinagem; 

 idolatria e feitiçaria;  

ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo,  

dissensões, facções, e inveja;  

embriaguez, orgias e coisas semelhantes.  

Eu os advirto, como antes já os adverti:  

Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus.  

Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,  

paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,  

mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.  
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Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne,  

com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito,  

andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos,  

provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros.” 

Gálatas 5:16-26 

 

Não digo essas coisas para minha glória, mas para explicar como foi esse 

processo de mudança de meus pensamentos, para detalhar como foram 

quebrados antigos padrões estabelecidos em minha mente pelo mundo desde 

minha infância, paradigmas que como um câncer é impostos pela televisão, 

rádio, escola, sociedade, onde o objetivo comum é juntar a maior quantia de 

dinheiro, receber honra, glória, fama, ser visto pelos homens, aparecer e ser 

comentado. 

Infelizmente, cegos espirituais não conhecem a verdade e, interessante, 

porém, triste é que muitas pessoas vão à igreja uma vez por semana durante 30, 

40 anos e não entendem a verdade, pois falam no nome de Jesus, mas não põem 

em prática o que ouvem, assim não mudam e não herdarão a vida eterna, pois 

não se arrependem e não se deixam ser transformadas pela palavra de Deus. 

 

“Antes, felizes são aqueles que ouvem  

a palavra de Deus e lhe obedecem. “ 

Lucas 11:28  

 

Jesus disse:  

 

“Minha mãe e meus irmãos são aqueles que  

ouvem a palavra de Deus e a praticam”.  

Lucas 8:21 

Multidões saem das igrejas e vão fazer práticas abomináveis aos olhos de 

Deus, sabem dos mandamentos, mas vivem a vida toda em desacordo com eles 

e ainda se julgam corretos.  

O interessante que a Deus já sabia dessas coisas milhares de anos atrás e as 

revela a pessoas que desejam saber da verdade como está escrito:  
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“Fazei sair o povo que é cego e  

tem olhos e os surdos que têm ouvidos”.  

Isaias 43:8 

Todos os seres humanos podem receber de Deus entendimento e Ele tem 

prazer em revelar a verdade e libertar as pessoas. Deus é onipresente e te escuta 

em todos os lugares. Está escrito no livro de Salmos 139:1-10: “Senhor, tu me 

sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto; de longe 

percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando 

descanso; todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo 

que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me 

cercas, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é 

maravilhoso demais e está além do meu alcance; é tão elevado que não o posso 

atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir 

da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fizer a minha cama na 

sepultura também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na 

extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará." 

Garantido é que Ele tudo vê e que tudo pode. O primeiro passo para receber 

a revelação da verdade e mudar a sua história é aceitar a Cristo como seu 

Salvador e isso pode ser feito em qualquer lugar e a qualquer hora. 

Aceitar Cristo é iniciar um intenso relacionamento com a Pessoa de nosso 

Senhor Jesus, experiência absolutamente única na vida humana. A pessoa que 

o aceita acha-se intelectualmente convencido e convertido, nascido de novo, 

sabendo que Jesus é tanto Senhor como Cristo Salvador. 

Se você está cansado de viver conforme suas próprias forças, cansado 

de confiar em sua limitada sabedoria e quer mudar seus caminhos 

verdadeiramente como Deus mudou os meus, aceite Jesus como seu 

Senhor e Salvador. Ele disse:  

 

“Venham a mim, todos os que estão cansados  

e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.”  

Mateus 11:28 
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Se quiser realmente aceitá-lo e quer mudança em sua vida lhe convido a abrir 

seu coração e repetir com sinceridade estas palavras: 

“Meu Deus, peço perdão pelos meus pecados de todo o meu coração, confesso que procurei 

fazer o errado e falhei em fazer o certo, tenho pecado contra ti, a quem eu amaria sobre todas 

as coisas. Eu verdadeiramente pretendo e me comprometo a fazer as coisas certas conforme os 

teus mandamentos, conforme a tua palavra, a não mais pecar e me desviar de qualquer coisa 

ou pessoa que me leve a pecar. Nosso Salvador Jesus Cristo sofreu e morreu por nós, pelos 

nossos pecados e ressuscitou dos mortos para a minha salvação. Eu aceito Jesus Cristo 
como meu Senhor, Salvador e Mestre e dedico a Ele toda a minha vida. 
Convido-te Senhor Jesus a entrar em meu coração e viver dentro de mim 
para sempre. Meu Deus tenha misericórdia de mim, Amém.” 

Meus sinceros parabéns, irmão(ã)! Neste momento há uma grande festa nos 

céus e com plena convicção afirmo que o mais feliz é Deus. Estão escritas três 

parábolas no 15º capítulo de Lucas que explicam muito bem como Deus se 

alegra com um filho que se arrepende e que volta aos braços do pai.   

Na primeira parábola Jesus disse: "Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas 

e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até 

encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para 

casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: ``Alegrem-se comigo, pois 

encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais 

alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não 

precisam arrepender-se.” Lucas 15:4-7 

Na segunda parábola Jesus usa moedas como exemplo: “Ou, qual é a mulher 

que, possuindo dez moedas e perdendo uma delas não acende uma vela, varre 

a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas 

amigas e vizinhas e diz: “Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda 

perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos 

de Deus por um pecador que se arrepende." (Lucas 15:8-10) 

Na terceira parábola Jesus continuou: "Um homem tinha dois filhos. O mais 

novo disse ao seu pai: 'Pai, quero a minha parte da herança'. Assim, ele repartiu 

sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu 
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tudo o que tinha, e foi para uma região distante; e lá desperdiçou os seus bens 

vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome 

em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi 

empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu 

campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as 

vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele 

disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, 

morrendo de fome! Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: 

Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu 

filho; trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para 

seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para 

seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: 'Pai, pequei contra o céu e 

contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos 

seus servos: Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um 

anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-

no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e 

voltou à vida; estava perdido e foi achado'. E começaram a festejar o seu 

regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se 

aproximou da casa, ouviu a música e a dança Então chamou um dos servos e 

perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, 

e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo'. O 

filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu 

com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha! Todos esses anos tenho 

trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. 

Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. 

Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as 

prostitutas, matas o novilho gordo para ele! Disse o pai: Meu filho, você está 

sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a 

volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, 

estava perdido e foi achado' ". (Lucas 15:11-32) 

Amigo(a), você e eu éramos a ovelha desgarrada, a moeda perdida, o filho 

que saiu de casa. Mas agora Jesus e os anjos fazem festa nos céus porque nós 

fomos achados quando aceitamos a Cristo. Somos nós o motivo de alegria nos 

céus. A alegria de Deus está na renovação de seu povo, na conversão, no 

arrependimento.   Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. 
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Como Deus nos deu o livre arbítrio ou o poder de escolha é só depois de 

proclamar que você quer Jesus, que está dito nos céus e na terra que você quer 

deixar de ser uma criatura feita por Deus para passar a ser filho de Deus e 

herdar todas as dádivas que ele deixou aos seus filhos, o que tem um abismo 

de diferença entre ser criado por Deus e ser filho de Deus. 

Se você leu este livro até aqui e não aceitou Jesus, lhe aconselho a voltar 

algumas páginas e fazer a oração de arrependimento e aceitação porque lá é que 

está toda a diferença. É um simples, mas profundo ato de fé. Se você aceitou a 

Cristo e quer algo realmente novo, deixe para trás toda a religiosidade, Deus 

tem algo realmente particular pra você, você foi feito diferente de todas as 

outras pessoas neste planeta e o plano que Ele fez pra você é entre você e Ele, 

creia e Ele te revelará coisas grandes e que você não sabe:  

 

“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei  

coisas grandes e firmes que não sabes.” 

 Jeremias 33:3 

 

Deus tem algo novo, profundo e ímpar pra você! Ore, a oração é o meio de 

comunicação entre você e o Pai, Deus quer que você fale com Ele como fala 

com um amigo. Ele quer se relacionar com você, quer que você diga coisas boas 

ou ruins. Acredite! Você ganhou um amigo Fiel e com poder ilimitado, Ele não 

quer você fique repetindo palavras decoradas, Ele quer que você abra o seu 

coração e seja sincero com Ele. Foi assim comigo e com todas as pessoas que 

o aceitaram. Um relacionamento gera intimidade e a intimidade com Deus gera 

mudança de caráter, lapidação e transformação.  

 

Depois de aceitar a Cristo, compre uma Bíblia...  

 

    “Logo a fé  vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus”  

Romanos 10:17  

Parabéns!! Você está a caminho da eternidade nos céus! Reflita agora no que 

Jesus disse:  

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida.  

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

 João 14:6 
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Escrevendo essas palavras sinto fortemente o Espírito Santo de Deus me 

tomando e me lembrando de um lindo louvor da cantora Heloísa Rosa, 

chamado nome “Jesus é o Caminho”. Ele me pede para compartilhar com os 

leitores. É uma música que usa frases que Jesus disse e foram escritas na Bíblia: 

"Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em Mim” João 

14:1 

“Na casa de Meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, 

vou preparar-vos um lugar" João 14:2 

"Eu virei e vos levarei para Mim mesmo" João 14:3 

"Vós conheceis o caminho para onde Eu vou" João 14:4 

"Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por 

Mim" João 14:6 

"Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai, mas aquele que crer em 

mim obras maiores fará" João 14:12 

”Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos” João 

14:15 

“Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador” João 14:16 

“O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em 

vós e estará em vós pra sempre” João 14:17 

“Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e 

se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me 

manifestarei a ele” João 14:21 

Glória a Deus pela vida dessa cantora, são as palavras verdadeiras, ditas pelo 

Filho de Deus para toda a eternidade e assim está escrito em Mateus 24:35, em 
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Marcos 13:31 e em Lucas 21:33:  “Os céus e a terra passarão, mas as minhas 

palavras jamais passarão.” 

Deus está no controle de tudo, Ele sabe o passado, o presente e o futuro. 

Creia que Ele sabe de tudo e Ele fez com que essas palavras chegassem aos 

seus olhos com o propósito de que você entenda e seja salvo por meio da 

Palavra Viva.  
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O primeiro jejum 

 

Dia após dia, as provas, a solidão e o medo eram vencidos através da fé, 

demorei um pouco a  entender o que estava escrito em Romanos 5: “... 

também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz 

perseverança; e a perseverança, experiência e a experiência, esperança. Ora, a 

esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado pelo 

Espírito Santo que nos foi dado”.  

O que eu precisava era de esperança, saber que pessoas estavam tentando 

me condenar e que a pena prevista era de 42 anos; gerava muita preocupação e 

buscando a Deus e estudando as escrituras eu adquiri a esperança, conseguia 

esperar em Cristo e não no meu advogado ou em qualquer ser humano.  Está 

escrito no exato centro da Bíblia: 

“Confiai em Deus e não nos homens” 

 Salmo 118:8 

Então, além de orar várias vezes ao dia, li na Bíblia que pessoas jejuavam e 

descobri que me abstendo de alimento durante algum tempo eu poderia fazer 

grandes coisas com Deus. Eu cresci pensando que jejum fosse algo antigo, que 

não se fizesse mais ou que não tivesse nenhuma utilidade. 

O jejum demonstra a profundidade do seu desejo quando está orando 

por alguma coisa; muitas vezes na Bíblia o povo de Deus jejuou antes de uma 

vitória crucial, milagre ou resposta de oração. Esta atitude os preparava para a 

bênção! 

Moisés jejuou antes de receber os Dez Mandamentos: 

“Moisés ficou ali com o Senhor quarenta dias e quarenta noites,  

sem comer pão e sem beber água e escreveu  

nas tábuas as palavras da aliança:  
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os Dez Mandamentos”.  

Êxodo 34.28 

Neemias jejuou antes de começar um grande projeto: 

 

 

“Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias  

lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus.”  

Neemias 1:4 

Jesus jejuou durante Sua vitória sobre a tentação: 

“Onde, durante quarenta dias, foi tentado pelo diabo.  

Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. “ 

Lucas 4:2 

Os primeiros cristãos jejuaram durante os momentos em que tiveram que 

tomar decisões.   

“Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo:  

Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado.  

Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram a 

Chipre.”  

Atos 13:2-3 

 

“Davi buscou a Deus pela criança, observou rigoroso jejum 

e recolhendo-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra.” 

II Samuel 12:16 

 

“Então Jeosafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor  

e apregoou jejum em todo o Judá.”  

II Crônicas 20:3 

 

“Ora, no dia vinte e quatro desse mês  

se ajuntaram os filhos de Israel em jejum,  

http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=2sam%2012&v=aa
http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=2cro%2020&v=aa
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vestidos de sacos e com terra sobre as cabeças.” 

Neemias 9:1 

 

“Em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei, e o seu decreto,  

havia entre os judeus grande pranto, com jejum, choro, lamentação;  

e muitos se deitavam em saco e em cinzas.” 

Ester 4:3 

 

“Mas, quanto a mim, estando eles enfermos, vestia-me de cilício,  

humilhava-me com o jejum e orava de cabeça sobre o peito.” 

 Salmos 35:13 

 

“Os meus joelhos estão enfraquecidos pelo jejum  

e a minha carne perde a sua gordura.”  

Salmos 109:24  

 

“No quinto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês nono, 

 todo o povo em Jerusalém, como também todo o povo 

 que vinha das cidades de Judá a Jerusalém,  

apregoou um jejum diante do Senhor.”  

Jeremias 36:9 

 

“Depois o rei se dirigiu para o seu palácio  

e passou a noite em jejum e não foram trazidos 

 à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono.”  

Daniel 6:18 

 

“Eu, pois dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscá-lo  

com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza.”  

Daniel 9:3 

 

“Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai  

http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=neem%209&v=aa
http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=este%204&v=aa
http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=salm%2035&v=aa
http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=salm%20109&v=aa
http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=jere%2036&v=aa
http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=dani%206&v=aa
http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=dani%209&v=aa
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os anciãos e todos os moradores da terra, na casa do  

Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor.” 

Joel 1:14 

 

“Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum,  

convocai uma assembléia solene. “ 

Joel 2:15 

 

“E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum  

e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor.” 

Jonas 3:5 

 

“Mas esta casta de demônios não se  

expulsa senão à força de oração e de jejum.”  

Mateus 17:21 

 

“Respondeu-lhes: Esta casta não sai de modo  

algum, salvo à força de oração e jejum.” 

Marcos 9:29 

 

“Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos 

 que comessem alguma coisa,  

dizendo: É já hoje o décimo quarto dia que esperais e  

permaneceis em jejum não havendo provado coisa alguma”.  

Atos 27:33 

 

Jesus ensinou a jejuar:  

“Quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas,  

pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam  

que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente  

que eles já receberam sua plena recompensa.  

Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto,  

http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=joel%201&v=aa
http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=joel%202&v=aa
http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=jona%203&v=aa
http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=mate%2017&v=aa
http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=marc%209&v=aa
http://www.portaldabiblia.com/?do=p&p=atos%2027&v=aa


 

62 

 

para que não pareça aos outros que você está jejuando,  

mas apenas a seu Pai, que vê em secreto.  

E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará.” 

 Mateus 6:16-18 

Jejum é uma resposta externa para uma atitude interna, é um apelo da alma, 

não é tanto sobre falar não para o corpo, mas de falar sim para o Espírito, é 

uma atitude humilde para uma resposta de Deus. Jejum é uma disciplina 

espiritual ensinada na Bíblia. Jesus esperava que Seus discípulos jejuassem e Ele 

disse que Deus recompensa àqueles que o fazem. Jejum, de acordo com a 

Bíblia, significa voluntariamente reduzir ou eliminar a ingestão de comida por 

um tempo e com propósito específico.  

Quando você está preso, você fica muito mais ansioso e comendo você 

diminui essa ansiedade, acredito que é bem mais difícil fazer jejum nas 

condições que eu me encontrava, mas resolvi fazer um jejum de alimentos 

durante três dias. Eu só bebia água e pedia a Deus mais intimidade com Ele, 

mais santidade. Eu queria ver o sobrenatural de Deus, eu queria mais.  

Eu esperava sempre ansioso a hora das refeições, pois eram uns poucos 

minutos que ficávamos um pouco mais alegres, ficávamos comendo todos 

juntos e aliviava um pouco a tensão de estar naquele lugar. 

Confesso que foi difícil chegar na hora das refeições e dizer não à minha 

fome, dizer não à minha carne.  Era a primeira vez na minha vida que meu 

espírito estava mandando realmente sobre o meu corpo, colocando as vontades 

abaixo de ordens minhas. Satanás de maneira nenhuma quer que jejuemos e ele 

ficava me colocando vários pensamentos, chamados “setas”, para que eu 

desistisse, mas Deus me fortalecia. 

A cada refeição o maligno mandava muitos tipos de pensamentos para que 

eu abandonasse o jejum e que me alimentasse.  

Todos os dias desse jejum, o cheiro das comidas ficava mais forte e satanás 

investia com maior intensidade para que eu desistisse e lançava muitos 
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pensamentos, pois ele conhece a palavra de Deus e sabe muito bem que o jejum 

traz intimidade com Deus, traz espiritualidade e isso é terrível para ele. 

Deus sabe o quanto foi difícil esse primeiro jejum. Ao invés de eu começar 

com uma refeição ou outra, resolvi fazer um mais longo e paguei um preço 

maior. 

Ao final desses três dias, entreguei aquela consagração com uma oração e 

quando abriram as portas para comermos, desci as escadas correndo e fui o 

primeiro de uma fila de homens. Quando recebi minha bandeja, reparei que 

tinha pouca comida e eu estava com uma fome muito grande. A fila ainda 

crescia e eu já havia terminado a minha refeição.. 

Senti-me triste, satanás mandava pensamentos como: “esse é o tipo de 

retribuição que Jesus te dá, após você ter ficado sem comer durante três dias?”; 

e outros pensamentos mais deprimentes que esse. Então, fechei meus olhos e 

orei com uma fé que antes eu realmente não possuía e pedi: “Jesus, eu sei que não 

sou digno de receber sequer a sua atenção, mas te peço que faça aparecer em minha bandeja 

outra porção de comida, pois estou faminto. Peço em teu nome. Obrigado.” 

Antes de abrir meus olhos eu tive a certeza de que iria acontecer, de que a 

comida iria brotar dentro da minha bandeja como um milagre e, cheio de fé, 

acreditando verdadeiramente, abri meus olhos. 

Minha bandeja permanecia vazia. Cheguei a chorar calado. Depois, limpei as 

lágrimas de meu rosto e, levantando, me senti envergonhado, pois satanás 

estava ali me tentando e dizendo que sabia da minha fome. Mas Deus é quem 

põe uma vírgula no lugar de um ponto final e, como diz a Escritura: 

“Todo o que nele confia jamais será envergonhado.” 

Romanos 10:11  

Fechei meus olhos novamente e agradeci, dizendo: “Jesus eu sei que ainda não 

estou pronto para receber um milagre desses!. Te amo mais e mais e me esforçarei para um 

dia eu receber um presente seu!”  
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Então, abri meus olhos novamente cheios de lágrimas, peguei minha bandeja 

vazia, me levantei e andei em direção ao local onde deixavam as bandejas sujas. 

Dois detentos, dos que causavam mais confusão naquele bloco, estavam indo 

se sentar para comer e começaram a discutir, largando as suas bandejas. Nesse 

instante, o policial que estava cuidando dos presos deu a ordem para os dois 

irem imediatamente para suas celas. 

Mas, quando eles foram pegar as suas bandejas, o policial disse que era para 

os dois voltarem para as celas sem a comida. Eu estava parado diante das duas 

bandejas,  que ainda tinham os talheres cobertos por plásticos e elas estavam 

transbordando com muita comida. A voz do Espírito Santo me veio e disse: 

“Senta-te, aí está o seu milagre!” 

Eu chorava e ria ao mesmo tempo. Depois, me sentei. Diante de tanta 

comida, chamei alguns companheiros cristãos para comerem comigo. Era 

muita comida!  Agradeci muito a Jesus pelo milagre e, ali, eu - mais uma vez - 

soube que ele estava realmente atento a minha voz. Toda a honra e toda a glória 

sejam dadas a Cristo por isso! Falei em pensamento aos Céus. 

Dali em diante, fiz outros jejuns e consegui mais intimidade com Deus, 

alimentei o meu lado espiritual e diminuí o meu lado carnal. 

O jejum não é obrigatório para a salvação, mas é um forte ingrediente para 

o pleno avivamento espiritual, para conseguir ver além do que vêem os 

chamados sábios deste mundo.  

Quem andar na estrada estreita de Jesus, agir em virtude de sua fé e praticar 

o jejum, poderá realizar as mesmas obras que Jesus realizou enquanto homem 

aqui na Terra, porque estará tomado inteiramente por Deus.   

Os apóstolos de Jesus, que repetiram os seus milagres, também jejuavam, 

mesmo após terem sido temperados pelo fogo do Santo Espírito. 

Jesus disse, antes de ser crucificado:  
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“Podem, acaso, estar tristes os convidados  

para o casamento enquanto o noivo está com eles?  

Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo  

e nesses dias hão de jejuar.”   

Marcos 9:15 

Eu mostrava minha seriedade com relação aos meus pedidos, pagando um 

preço pessoal. Deus honra o desejo profundo e a oração com fé. E a Palavra 

de Deus fluía cada vez mais leve em minha mente: 

“Decretem um jejum santo; convoquem uma assembleia sagrada.  

Reúnam as autoridades e todos os habitantes  

do país no templo do Senhor,  

o seu Deus e clamem ao Senhor!” 

Joel 1:14 

 

“Agora, porém, declara o Senhor, volte-se  

para mim de todo o coração,  

com jejum, lamento e pranto.”  

Joel 2:12 

“Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção  

ao nosso Deus e ele nos atendeu.”  

Esdras 8:23 

 

O jejum não é para ganhar uma resposta à oração. Deus não pode ser 

chantageado pelo nosso esforço, não há barganhas nessa relação com o amor 

Divino. 

Deus quer responder nossas orações e Ele as responde por causa da sua 

graça. O jejum simplesmente nos prepara para sua resposta.  O jejum não pode 

ser feito sem o coração, não pode ser mecânico. Deus sabe quando o nosso 

jejum é sincero e somente o faça se sua saúde permitir. Se você pode fazer 

apenas um jejum parcial faça-o com fé e pela fé e Deus honrará suas intenções. 
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Carta à minha mãe 

 Depois do que aconteceu, senti vontade de escrever uma carta para 

minha mãe: 

Minha querida mãe, amor da minha vida; queria muito estar aí, mas o Senhor vai estar 

em meu lugar. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. 

Desejo e tenho certeza que Deus vai te dar sempre tudo o que você precisa, ele te ama muito 

e eu também. Ah! Se eu pudesse voltar anos atrás, se eu soubesse das verdades que eu sei hoje 

eu teria lhe dado mais alegrias.  

Sei que terei bastante tempo pra te fazer sorrir, agora eu sou livre em Cristo, agora eu vivo 

realmente, agora eu enxergo bem. Sua imagem vem a minha cabeça muitas e muitas vezes, te 

amo muito mãe e quero te escrever uma parte da Bíblia que fala sobre amor:  

“Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor,  

serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine.  

Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, 

 tenha todo o conhecimento e tenha e tenha uma fé capaz de mover montanhas,  

se não tiver amor nada disso me valerá, pois eu nada seria.”  

1 Coríntios 13 

Mãe, peço-lhe perdão novamente e, de presente de aniversário, Deus vai te dar um filho 

novo, de olhos novos, de coração novo graças a Cristo; espero que goste porque o que está 

acontecendo aqui é uma profunda mudança. 

Parabéns, mãe, você nunca me deixou faltar nada, tudo o que eu desejei você deu um jeito. 

Você torceu tanto por mim e eu andei pelo caminho escuro. Graças a Jesus agora eu ando 

na luz. Você é muito especial pra mim, lhe devo muito, te amo demais. 

Beijão, 
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Ronaldo 

Dias e mais dias 

 

É incrível como o tempo não passa quando se está detido, os dias são longos 

e querendo ou não você se torna uma pessoa mais paciente. Sempre esperando, 

suas vontades não são atendidas, também se ganha autocontrole ou você fica 

louco. 

O desejo de sair é muito forte, de ver o sol, de sentir o vento.  A tristeza 

reina dentro da penitenciária, lá é um lugar onde existem muitos demônios, as 

pessoas têm pesadelos e são muito assoladas por satanás. O clima é tenso, os 

policiais são maus, odeiam os detentos, querem fazer a justiça com as próprias 

mãos, às vezes eu escutava presos aos berros apanhando de vários policiais 

dentro de suas celas. 

Mas se você está com Deus, o quadro muda. Você não vê, mas tem total 

proteção, acontecem coisas terríveis com todos, mas com você não. Um dia li: 

“Mil poderão cair ao teu lado, dez mil  

à tua direita, mas nada o atingirá.”  

      Salmos 91:7 

 

Isso era realidade! Deus me livrou de todas as armadilhas, todas as brigas. E 

foram muitas, pois as pessoas estavam muito nervosas por estarem trancadas, 

ficavam muito mal humoradas, ninguém sorria naquele lugar. 

Como eu disse anteriormente, eu havia feito a promessa a Deus que eu 

compraria comida a outros detentos, mas que eu não comeria daquela comida. 

Fiz um parêntese e disse que se eu ganhasse algo eu poderia comer. 
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Consegui um quebra-cabeças de cinco mil peças e estava montando, falando 

com Deus. Havia jantado às quatro e meia da tarde e já eram umas dez horas 

da noite. O estômago já estava roncando quando alguns presos começaram a 

cozinhar macarrão instantâneo e eu senti o cheiro do tempero. 

Deu muita vontade de comer aquele macarrão, mas a promessa eu não podia 

quebrar e nem podia pedir para ninguém. Orei ali, sentado no chão, de costas 

para a porta, e disse: “Jesus, eu sei que já pedi comida uma vez, eu sei que 

prometi não comer a comida que eu pudesse comprar, mas faz um milagre pra 

esse filho seu; toca, por favor, no coração de um desses presos, para me dar um 

pouco desse macarrão que o cheiro chegou aqui”. 

A porta da cela era elevada do chão uns quinze centímetros para que, quando 

um preso fizesse algo de errado, ele não saísse da cela e recebesse a bandeja de 

comida por baixo da porta.  Como eu estava sentado no chão encostado na 

porta, senti que jogaram algo deslizando pelo chão e acertou de leve minhas 

costas. Logo me virei e peguei aquilo que estava enrolado em papel higiênico. 

E uma voz humana me disse: “Dios te bendiga, brasileño.” 

Era um preso mexicano, que foi tocado por Deus para me dar uma vasilha 

plástica cheia de macarrão com bolachas de água e sal salpicadas por cima.  

Além de me dar a comida, o novo amigo ainda disse a Deus que me abençoasse. 

Foi mais uma resposta de que Deus estava ali comigo o tempo todo e que Ele 

tinha total controle da situação.  

Levantei-me daquele piso frio dando glória a Deus, ofereci a Jesus aquela 

comida, agradeci ao amigo mexicano, que dias antes também tinha aceitado a 

Cristo. Senti o amor de Deus a cada garfada que dava naquela comida. 

Carta à família 
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As cartas que eu escrevia eram uma boa maneira de desabafar, os telefonemas 

tinham que ser rápidos e não me lembrava de falar tudo o que queria, sempre 

tinham outras pessoas esperando para usar o telefone, tinha que ser breve. 

Escrevi outra carta para a minha família: 

Olá, família, que saudades, como vão? Sei que vocês têm muitas coisas para fazer, mas, 

por favor, escrevam pra mim, eu preciso de vocês. Sinto-me muito só. Sinto a presença de 

Deus, mas é difícil de me acostumar. 

Deus está trabalhando em mim, é difícil de explicar, mas ele me dá lições o dia todo e Ele 

sabe que estou aceitando, estou querendo e por isso Ele dá mais. 

Quero estar aí com vocês, trabalhar, ajudar, estou sendo provado aqui; Ele já sabe dos 

meus planos e Ele quer me guiar por pensamentos nobres. 

Eu não tinha noção do tamanho do amor que Ele sente por nós e do amor que eu sinto 

por vocês. Não vejo a hora de abraçá-los. Nem posso pensar que até soluço. Tenho certeza 

que darei bons frutos, mãe, não abandonarei os ensinamentos que Deus me deu aqui. 

Só tenho que agradecer a Ele o dia em que me colocou neste lugar. Aqui aquele rapaz 

morreu e nasceu outro em Cristo Jesus. Mãe, quero te pedir uma foto de vocês para eu lembrar. 

Hoje é quinta feira, não vejo a hora de chegar o sábado para eu te ligar.  A Páscoa está 

chegando, creio que boas coisas estão chegando para mim e para meu primo, que nem sei como 

está. Deus está preparando algo pra nós, pois Ele é a nossa luz e a nossa salvação! 

Não consigo completar a ligação para celular de meu pai, diz para ele que o amo muito e 

quero muito falar com ele. Meu irmão está para fazer aniversário,  diz para ele que tenho 

muita vontade de estar aí, desejo que o Senhor conceda tudo o que ele deseja, que dê muita 

saúde, paz, alegria e que ele busque o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas! 

Feliz aniversário, querido irmão, nos veremos em breve se Deus quiser, amo muito você 

mais agora do que nunca. Quando eu chegar vamos conversar muito, vamos nos alegrar, temos 

muita coisa boa para fazer e vamos fazer juntos. 
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Peço que não deixe de ir à igreja, vá por você, vá por mim, vá com a mãe, o pai, mas vá, 

até eu chegar e irmos juntos. Meu coração dói aqui, ganhei duas veias na lateral da cabeça 

perto dos olhos de tanto chorar, diz que homem não chora, mas Deus dá um jeito. 

Olha só: enquanto eu escrevia essa carta, chegou uma carta sua aqui. Que feliz que eu 

estou! Li e tremendas são suas palavras, sei que Deus usa sua mão, obrigado de coração! 

Dias melhores virão, pois todas as coisas estão sob o controle Dele e a última palavra 

sempre será a Dele. Estou faceiro para sair, correr para o Brasil, pra vocês. 

Eu agüento esse tranco, daqui a nove dias vão deixar a gente ver o sol por uma grade que 

tem num pátio, tomar um ar, a neve parou e poderemos ir em alguns dias . 

Feliz páscoa e agradeçam a todos as orações que fizeram por mim. 

Até mais, 

Ronaldo 

 

 

O sinal de Deus 

 

Os dias passavam lentamente e a data que Deus me prometera era ainda 

distante. Faltavam cinco meses para o dia que Deus havia me revelado.  Eu lia 

que Deus cumpre tudo o que promete, mas eu tinha muitas dúvidas sobre se 

foi mesmo Deus quem me prometeu ou se fui eu que li e achei que foi Deus 

que havia falado comigo. Hoje eu sei que quem nos põe muita dúvida é satanás 

e seus demônios. 

Lembro-me que ele me colocava pensamentos como: “Deus não existe, é só 

imaginação sua, Ele não te prometeu nada; você é um fracassado, sua família 
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não te ama, você nunca terá sucesso na vida, nunca terá filhos; você não tem 

jeito, você é um derrotado”. 

Deus sabe dessas coisas e as permite para que cresçamos, para que tenhamos 

fé, para que tenhamos a plena certeza de que ele está do nosso lado e de que 

nunca irá nos abandonar. 

Recebendo todos esses pensamentos malignos, comecei a duvidar que Deus 

iria cumprir o que revelou a mim. Como já escrevi antes, Deus me revelou o 

dia em que terminaria minha sentença naquele lugar: “no vigésimo quarto dia 

do nono mês”, ou seja, no dia 24 de setembro.  

Como resposta de Deus a essa minha dúvida, abri a Bíblia e meus olhos 

leram: 

 

“Desde o princípio eu predisse o futuro,  

anuncio antecipadamente  

o que ainda não se cumpriu. Meu plano realizar-se-á,  

executarei todas as minhas vontades.  

Faço aproximar-se  

da salvação que prometi,  

ela não está longe e a libertação que predisse não tardará.  

Darei vitória a Sião e minha glória a Israel. “ 

Isaías 46:10-13 

 

Depois, fechei a Bíblia Sagrada muito emocionado, pois eu estava 

perguntando coisas para Deus e Ele estava me respondendo. Nenhum humano 

me respondeu mas, sim, o Senhor Deus maravilhoso e bondoso que escutava 

minhas súplicas e dava atenção a um simples humano. 

 

Muito feliz, muito emocionado, com o coração quebrantado, abri a Bíblia 

novamente e o Espírito Santo me instruiu para trocar os nomes das pessoas 

que eu ia ler pelo meu nome e li assim: 
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“Mas tu Israel, meu servo, Jacó que escolhi, raça de Abraão meu amigo,  

tu que eu trouxe dos confins da terra e que fiz vir do fim do mundo e a 

quem eu disse:  

Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Nada temas, porque estou 

contigo,  

não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus;  

eu te fortaleço e venho em teu socorro, eu te amparo com minha destra 

vitoriosa.  

Vão ficar envergonhados e confusos todos aqueles que se revoltaram 

contra ti,  

serão aniquilados  e destruídos aqueles que te  contradizem;  

em vão os procurarás, não mais encontrarás aqueles que lutam contra ti;  

serão destruídos e reduzidos a nada aqueles que te combatem.  

Pois eu o Senhor teu Deus te seguro pela mão e te digo:  

Nada temas, eu venho em teu auxílio. Portanto nada de medo Jacó,  

Sou Eu que venho em teu auxílio, diz o Senhor,  

Teu redentor é o Santo de Israel.” 

 Isaías 41:8-14 

 

Chorando e agradecendo disse: “Pai, obrigado, me perdoe pela minha falta 

de fé, me perdoe por duvidar. É o Senhor que está aqui comigo, que cuida de 

mim, que pede para que eu não tema, estou aprendendo a confiar em Ti. Pai, 

quem sou eu para que se preocupe comigo? Você nos ama muito mesmo, 

quanta misericórdia para com nós, pecadores. Muito obrigado.” 
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Santidade 

 

Passavam os dias e sempre vinha aquela mistura de sofrimento com 

arrependimento. Comecei a entender mais sobre santidade. Deus estava me 

disciplinando.  

Como não tinha um pregador por ali, era o Espírito Santo quem me instruía 

e me dava entendimento de assuntos bíblicos onde eu seria tratado e 

transformado. 

Um dia, abri a Bíblia em versículos sobre santidade. Na vida cristã, a 

santidade não é opcional. Muitos cristãos parecem pensar que a santidade é 

como um acessório, mas isto não é verdade. A santidade é parte essencial de 

nossa salvação. Nossa salvação depende de sermos santos. E a santidade 

provém somente do Espírito Santo.  

A alma é reconciliada com Deus através do arrependimento e um rebelde 

não pode ser reconciliado com Deus enquanto permanecer rebelde. 

 

“Disse Josué também ao povo: Santificai-vos,  

porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós.” 

Josué 3:5 

 

Somos santificados pela fé em Jesus: 

 

“Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios,  

aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e  

convertê-los das trevas para a luz, e do poder de satanás para Deus,  

a fim de que recebam o perdão dos pecados e 

 herança entre os que são santificados pela fé em mim.” 

Atos 26:17-18 
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O Senhor nos escolheu para sermos santos: 

 

“Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo,  

para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos.” 

Efésios 1:4 

 

A nossa glória é vivermos em santidade: 

“Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência,  

de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana,  

mas, na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para 

convosco. 

II Coríntios 1:12 

Aperfeiçoemos a santidade: 

“Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos  

de tudo o que contamina o corpo e o espírito,  

aperfeiçoando a santidade no temor de Deus.”  

II Coríntios 7:1 

 

Deus é Santo e quer que sejamos santos: 

“Mas, assim como é santo aquele que os chamou,  

sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, 

pois está escrito: Sejam santos, porque Eu sou santo.” 

I Pedro 1:15-16 

 

“Porque eu sou o Senhor vosso Deus; portanto santificai-vos  

e sede santos porque eu sou santo; e não vos contaminareis  

com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra porque eu sou o 

Senhor,  

que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus, sereis,  
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pois santos, porque eu sou santo.” 

Levítico 11:44 

 

A santidade é o alvo e o propósito da nossa eleição em Cristo. Significa ser 

semelhante a Deus, ser dedicado a Deus e viver para agradar a Deus. 

 

“Rogo-vos, pois  irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis  

os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,  

que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo,  

mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,  

para que experimenteis qual seja a boa, agradável,  

e perfeita vontade de Deus.” 

Romanos 12:1-2 

 

É o Espírito de Deus que realiza em nós a santificação, que nos purifica do 

pecado da nossa alma e do nosso espírito, que renova em nós a imagem de 

Cristo e que nos capacita pela comunicação da graça a obedecer a Deus segundo 

a sua Palavra. 

A vontade de Deus: nossa santificação. 

“Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação:  

que vos abstenhais da prostituição.”  

I Tessalonicenses 4:3 

 

Essa moda que existe hoje, principalmente entre os adolescentes, de “ficar” 

e de se relacionar sexualmente com outra pessoa fora do casamento significa 

prostituição. Satanás investe nessa ideia porque desagrada a Deus, mas ninguém 

viverá com Deus na eternidade se estiver em pecado.  

“Segui a paz com todos e a santificação,  

sem a qual ninguém verá o Senhor.” 

Hebreus 12:12 
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Abaixo, mais uma prova Bíblica de que alguém me instruía e me discipulava. 

Esse alguém era Jesus e, por isso, estava me ensinando sobre santidade: 

 

“Se é que o ouvistes e Nele fostes instruídos, conforme é a verdade em 

Jesus,  

a despojar-vos quanto ao procedimento anterior, do velho homem,  

que se corrompe pelas concupiscências do engano,  

a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo 

homem,  

que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade.”  

Efésios 4:21-24 

 

Ser santo é estar separado do pecado e consagrado a Deus. É ficar perto de 

Deus, ser semelhante a Ele e, de todo o coração, buscar Sua presença, Sua 

justiça e a Sua comunhão. Acima de todas as coisas, a santidade é a prioridade 

de Deus para os seus seguidores. Sem santidade, ninguém poderá ser útil a 

Deus. 

“Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata,  

mas também de madeira e de barro; e uns na verdade, para uso honroso,  

outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas 

coisas, 

 será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor,  

preparado para toda boa obra.” 

II Timóteo 2:20-21 

 

Lendo as passagens bíblicas fiz algo muito importante. Uma auto-análise do 

que poderia estar errado comigo em relação à santidade. Tomei uma atitude e 

decidi me santificar. 

Comprometi-me a mudar. Não queria mais, de forma alguma, desagradar a 

Deus. Dentro de mim brotou uma vontade muito grande de ser santo, de ser 
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parecido com Cristo. Pela primeira vez em minha vida, eu quis provar como 

era viver do outro lado, olhar o mundo e todas as coisas com os olhos de um 

verdadeiro seguidor de Cristo. 

Fiz uma promessa para mim mesmo, senti que ali era o momento. A chance 

de mudar minha história estaria dentro de mim, só eu poderia trocar meus 

caminhos e a decisão influenciaria totalmente a minha vida e das pessoas ao 

meu redor. 

Estava muito cansado de lutar sozinho, de tentar sozinho. Estar em 

santidade iria reverter todo um estilo de vida, era muito importante aquela 

decisão e eu estava pronto para dividir minhas dificuldades com Jesus e Ele 

disse: 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados  

e oprimidos e eu vos aliviarei.”  

Mateus 11:28 

 

 

 

 

Sal da Terra, luz do mundo 

 

No auge da minha busca por santidade, conheci um senhor de uns cinquenta 

anos. Ele tinha prazer em ver outras pessoas discutindo, vibrava quando via 

pessoas lutando e falava muitos palavrões. As atitudes dele eram cheias de 

maldade, de engano, de trapaça. Ele era a pessoa mais desumana daquele bloco. 

Então, comecei a analisar o quanto eu já tinha mudado, o quanto eu já estava 

diferente daquele homem e como eu queria me parecer com Cristo.  As atitudes 

de Jesus eram totalmente ao contrário da atitude da maioria das pessoas que 

me rodeavam. 
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Jesus era muito diferente:  

“Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau;  

mas a qualquer que te bater na face direita, 

 oferece-lhe também a outra; e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a 

túnica,  

larga-lhe também a capa; e se qualquer te obrigar a caminhar mil passos, 

 vai com ele dois mil. Dá a quem te pedir e não voltes as costas ao que 

quiser que lhe emprestes.  

Ouvistes que foi dito: Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo.  

Eu, porém vos digo: Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos 

perseguem; 

 para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus; porque  

Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e 

injustos.  

Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis?  

Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudarem apenas os seus 

irmãos,  

o que estarão fazendo de mais? Até os pagãos fazem isso!  

Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês.” 

Mateus 5:39-48 

   

Aquele homem não conhecia Jesus. Senti uma vontade muito forte de falar 

de Jesus para ele quando li: 

 

“Vocês são o sal para a humanidade; mas, se o sal perde o gosto, deixa de 

ser sal  

e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que 

passam.  

Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade 

construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la 

debaixo de um cesto.  

Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine  
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todos os que estão na casa.”  

Mateus 5:13-15 

Jesus estava me dizendo que se eu conhecesse a verdade, mas não a 

proclamasse, o que adiantaria? Seria como sal sem gosto. Ele me disse que não 

acenderia uma luz e a colocaria debaixo de uma cama para ficar sem iluminar 

coisa alguma.  Ele estava começando a me usar. Glória a Deus por isso pois 

Ele queria que eu falasse com aquele homem mau. 

Aos domingos, eu comprava café solúvel e via aquele homem pedindo 

sempre algumas colheres de café para outros detentos. Era Páscoa e eu tinha 

pedido a Jesus uma estratégia para ajudar a salvar a alma daquele homem. Logo, 

me veio o pensamento de pegar uma pequena embalagem plástica onde 

vendiam outro produto, lavei-a, enchi até a boca com café, escrevi em letras 

bem bonitas “Jesus loves you” (Jesus te ama) e coloquei na tampa da 

embalagem para entregar à ele. Orei a Deus para que me desse as palavras em 

inglês, e que eu não gaguejasse, para que fossem palavras de Deus e não as 

minhas.  

 Chegada a hora do almoço, comi rapidamente e me dirigi à mesa dele. 

Para a minha surpresa, ele estava sentado ao lado de outras três pessoas da 

mesma idade e que iam aos estudos bíblicos comigo às quartas-feiras. 

Cheguei à borda da mesa, cumprimentei a todos dizendo “Happy Easter” 

(Feliz Páscoa) e entreguei o recipiente para aquele homem. Ele abriu um grande 

sorriso, colocou o café debaixo da roupa, mas não viu o que eu havia escrito. 

O que eu queria falar, não consegui, mas ele iria ler aquilo em sua cela. Aos 

olhos humanos nada tinha acontecido, mas aquela semente tinha sido plantada. 

A mensagem era clara, Jesus o amava realmente, só ele que não acreditava. 

Passado alguns dias,  consegui falar de Deus com ele, que  me disse: 

“Brasileiro, Deus não gosta de mim. Ele me odeia, eu sou o diabo.” Logo eu 

respondi dizendo que Deus havia dado vida a ele, que recebeu de Deus o poder 
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de escolher seus caminhos e que Jesus perdoou nossos pecados e ainda nos 

dava uma nova vida. 

Ele não me deu muito crédito naquele instante, mas as palavras foram ditas. 

Alguém debaixo do sol foi até ele falar, em  nome de Jesus Cristo, que existia 

uma saída, que tínhamos outra chance e que podíamos mudar verdadeiramente. 

Acredito que os demônios que viviam com aquele homem deveriam dizer que 

tudo o que eu falava era mentira, que ele não tinha jeito, que era condenado a 

passar a eternidade no inferno. 

Aos meus olhos, aquele homem era o mais difícil de ser alcançado. Mas, 

aquela voz que  dizia, ao meu coração, para continuar a orar por ele e me fazia 

lembrar que o impossível para mim era simples para Deus. 

 

 Eu orava por aquela alma perdida. Deus começou a ir aonde eu não 

podia chegar, Ele tocou o coração de mais dois detentos para falar do evangelho 

para aquele homem. Ele era preso pelo poder do mal. Ouvíamos ele 

conversando com demônios dentro de sua cela. Ele gemia, gritava e falava com 

vozes que não eram dele. Era terrível, e de vez em quando, ele aparecia todo 

marcado e cheio de hematomas. O diabo estava assolando a vida dele, parecia 

que o satanás sabia que aquele homem seria tocado pelo poder de Deus e, por 

isso, continuava investindo contra a vida dele dias e noites. 

Um dia, este homem aceitou o convite para assistir a um estudo bíblico. 

Quando estávamos na fila, esperando a abertura das portas,  vimos que ele 

estava em nosso meio.  Eu e os amigos que frequentavam o estudo 

comemoramos - cada um do seu modo - e nos alegramos, pois Deus estava 

fazendo ali mais um milagre. 

Jesus disse: “Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí 

estou eu no meio deles”. E ele estava no nosso meio, já na porta daquela sala. 

Entramos, nos sentamos em umas dez, 12 pessoas. O voluntário tinha levado  

um violão e um jovem para cantar. Tocaram a música “Victory in Jesus”, que 

em português significa Vitória em Jesus.  Foi a primeira vez que chorei com 
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uma música, ela entrou no meu corpo com poder, senti um grande arrepio e o 

Espírito Santo ali estava. 

 

Compartilho com você a letra da música e sua tradução:  

I heard an old, old story,                 Eu ouvi uma história muito velha 

How a Savior came from glory,      De como um Salvador veio em Glória 

How He gave His life on Calvary     Como Ele deu sua vida no calvário 

To save a wretch like me;               Para salvar um miserável como eu 

I heard about His groaning,            Eu ouvi falar Dele gemendo  

Of His precious blood's atoning,     De seu sangue precioso expiatório 

Then I repented of my sins             Então me arrependi dos meus pecados 

And won the victory.                       E Ele me conquistou a vitória 

O victory in Jesus,                                  Vitória em Jesus 

My Savior, forever.                            Meu Salvador para sempre 

He sought me and bought me         Ele me procurou e me comprou 

With His redeeming blood;                  Com seu sangue redentor 

He loved me ere I knew Him          Ele e amou antes que eu o conhecesse 

And all my love is due Him,            E todo o meu amor lhe é devido 

He plunged me to victory,                     Ele ligou-me a vitória 

Beneath the cleansing flood             Sob uma inundação de pureza 

I heard about His healing,                      Eu ouvi sobre a sua cura 

Of His cleansing power revealing.            De seu poder puro e revelador  

How he made the lame                           Como ele fez o paralitico                                                                                       

to walk again                                                 Voltar a andar 

And caused the blind to see;                           E fez o cego ver 

And then I cried, "Dear Jesus,                 E então eu gritei “Querido Jesus” 

Come and heal my broken spirit,"          Vem curar o meu espírito quebrado 

And somehow Jesus                                   E de alguma maneira Jesus                                                                                          

came and brought                                            Veio e trouxe 

To me the victory.                                          A vitória pra mim 
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I heard about a mansion                         Ouvi falar de uma mansão 

He has built for me in glory.                Que Ele construiu para mim na glória 

And I heard about the streets of gold    E eu ouvi sobre as ruas de ouro 

Beyond the crystal sea;                              Além do mar de Cristal 

About the angels singing,                           Sobre o canto dos anjos 

And the old redemption story,               E a velha história da redenção 

And some sweet day                                        E algum doce dia                                           

I'll sing up there                                         Eu irei cantar lá em cima 

 

Antes de terminar a música, estávamos todos chorando, quebrantados, uns 

ajoelhados perante o poder da presença de Jesus que enchia aquela sala. Eu 

sentia pessoas passando entre as cadeiras e arrepios intensos. Parecia que anjos 

me tocavam e se alegravam com a sinceridade com a qual eu estava ali cantando 

aquela canção para Cristo. 

O detento que tínhamos convidado para aquela reunião começou a ficar 

muito branco e pálido. Os demônios que escravizavam aquele homem não 

agüentaram o louvor e a presença divina naquela sala, ele vomitou no chão e 

foi liberto do poder do mal. Como aquele local ficou cheirando mal,  fomos 

transferidos para outra sala. 

 Passado alguns dias, aquele homem não saia mais da cela, pois estava lendo 

a Bíblia com muita vontade. Deus estava resgatando mais um do reino das 

trevas. Glória a Deus. Jesus disse-lhes:  

 

“Os sãos não necessitam de médico, mas, sim,  

os que estão doentes;  

eu não vim chamar os justos, mas sim os  

pecadores ao arrependimento.” 

 Marcos 2:17 
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Enquanto eu escrevia estas frases tive a honra e o privilégio de ser usado por 

Deus. Conheci uma família que está passando por dificuldades financeiras e 

Deus tem feito grandes coisas por eles. Conversei com um deles na hora do 

almoço e perguntei como iam as coisas. Ele me disse que não estavam muito 

bem, mas que estavam com Deus e que tudo estava nas mãos Dele. Era 

aniversário de 19 anos do filho deles, eu parabenizei o rapaz e desliguei o 

telefone. 

Passado uns 20 minutos, Deus me tocou de maneira diferente. Disse para eu 

ir ao mercado, fazer uma boa compra de comida e levar àquela família. Esperei 

alguns instantes e comecei a me perguntar se era novamente o Espírito Santo 

me direcionando. Fui novamente tocado, peguei o automóvel e fui para o 

mercado.  

Entrando lá, já tinha certeza que Deus estava no negócio e que eu pegaria 

produtos que aquela família estava realmente precisando. 

Deus foi me guiando entre as prateleiras, fui pegando os produtos e até 

lembrando de comprar umas bolachas recheadas para a caçula da família. O 

Espírito Santo me disse para pegar sabão em pó, mas eu não peguei. Você pode 

até achar que eu estou exagerando, mas foi exatamente o que ele me disse 

“Sabão em pó”, mas eu não o comprei. 

Coloquei tudo dentro do porta-malas do carro e atravessei a cidade para fazer 

a entrega. Chegando lá, chamei meu amigo, que já tem uns 50 anos e é pai de 

três filhos. Ele ficou sem jeito ao ver as compras, mas as recebeu com um 

sorriso no rosto. Descarregamos e colocamos todas as compras em cima da 

mesa, que ficou cheia.  

Ao terminar, cumprimentei a esposa dele, por quem tenho muita 

consideração, e ela, chorando, me abraçou e disse: “Ronaldo, preciso lhe falar.” 

Eu disse: “Fale, irmã.”  



 

84 

 

E ela me contou que estava orando pra Deus dar um jeito com a comida de 

sua dispensa, pois era aniversário de seu filho e eles não tinham dinheiro para 

comprar naquele momento, que tinham um dinheiro para receber, mas não 

conseguiram trocar os cheques e precisavam que Deus fizesse algo. Contou-me 

que recebeu um telefonema de sua irmã que mora na Dinamarca. Sua irmã tinha 

ligado para parabenizar pelo aniversário de seu filho. Ela contou à irmã que 

estava com esse problema e que a irmã, que é mulher de Deus, profetizou que 

Deus mandaria, por meio de uma pessoa, a compra que ela precisava. No final 

do telefonema, ela disse: “Irmã, eu estou profetizando e isso irá se cumprir”. 

Ficou claro que Deus havia revelado o que faria por meio da minha vida.  

Eu me emocionei e, honrado, agradeci a Deus por Ele ter me usado para 

fazer a Sua vontade e abençoar alguém. 

Perguntei a ela se tinha sabão em pó e ela disse que tinha acabado. Contei 

que Deus havia me dito para comprar sabão, mas que não obedeci. Então, dei 

a ela a mesma quantia que eu havia gasto no mercado para que comprassem 

sabão, carnes e o que fosse mais necessário. 

Ela me contou que já tinha escutado que Deus fazia milagres parecidos com 

esse em outras casas, mas que na casa dela tinha sido a primeira vez. Então, ela 

começou a orar na minha frente, agradeceu a Deus pela minha vida, pela vida 

da minha família, falou coisas lindas do fundo de seu coração. A caçula estava 

com os olhos cheios de água vendo as compras e tendo a certeza de que Deus 

está no comando de todas as coisas. Andar com Ele não quer dizer que não 

passamos por provas, mas quer dizer que, sim, seremos sempre vitoriosos. 

Ela falou palavras maravilhosas naquela oração, tanto que saí de lá muito 

feliz, entrei no carro e, antes da primeira esquina, eu estava chorando e 

agradecendo a Deus por tudo. 

De maneira alguma escrevo isso para minha glória, mas para que o leitor 

saiba que se buscar a Deus vai, com certeza, escutar a voz do Espírito Santo e 
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fará grandes coisas. Glória a Jesus por não nos abandonar; mesmo quando as 

circunstâncias nos dizem que não temos saída!!  

O Senhor Deus Todo Poderoso tem uma saída para nós, nem que tenha que 

abrir um mar ao meio! 

Glória ao Deus que vai à frente, cuidando de tudo, quebrando laços, 

derrubando muros, abrindo as portas, fazendo água jorrar de rochas; Deus do 

impossível, Deus de milagres, Deus fiel, muito obrigado! 

 

“Portanto eu lhes digo: Não se preocupem com sua própria vida,  

quanto ao que comer ou beber; nem com seu próprio corpo,  

quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida  

e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu:  

não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros; contudo, o Pai 

celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?  

Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 

 uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas?  

Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem.  

Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor,  

vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo,  

que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês,  

homens de pequena fé?” 

 Mateus 6:25-30. 

 

Deus se preocupa conosco e sabe do que precisamos: 

 

“Ele sabe o que precisamos antes que o peçamos a ele.”  

Mateus 6:32 

“Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal,  

mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos.  
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Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Dêem graças em todas as 

circunstâncias,  

pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.  Não apaguem o 

Espírito.  

Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as 

coisas 

 e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o 

próprio Deus da paz os  santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e 

o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor 

Jesus Cristo.”  

1 Tessalonissenses 5:15-23 

 

 

 

Companheiro? 

 

Escutei um mexicano discutindo aos gritos com um agente penitenciário. Eu 

o ouvia dizer que se um tal de Big Head (cabeção, em português) fosse 

transferido para a sua cela,  ele iria matá-lo. Eu imaginei que esse tal Big Head 

deveria ser muito mal para tamanha discussão.  

Passado algumas horas, ouvi um americano discutindo com o policial pelo 

mesmo motivo, dizendo, que se essa pessoa fosse transferida para a cela dele, 

iria ter muita confusão. Comecei a pesquisar com outros presos quem era o tal 

“cabeção”. 

Informaram-me que ele era um preso informante da polícia, que fora 

condenado a muitos anos de prisão e que a única forma de reduzir a pena seria 

contando, à polícia, detalhes sobre casos de outros presos que aguardavam 

julgamento. Quando ele conseguia informações sobre os supostos crimes de 

outros presos, entregava aos policiais, que anexavam as informações ao 
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processo jurídico de cada acusado. Em troca, era abatido um tempo da pena a 

qual ele fora condenado.  

Enfim, ele já tinha conseguido diminuir muitos anos por meio desse 

esquema.  Tentaram colocá-lo em várias celas, mas os presos se recusavam a 

aceitá-lo e faziam ameaças. Então, um policial me disse que, no dia seguinte, o 

tal Big Head iria se mudar para a minha cela. E eu concordei. 

Quando abriram as portas para o jantar, me assustei com vários detentos 

vindo ao meu encontro me dizendo para jogar fora todos os papéis do meu 

processo jurídico, pois o informante que iria morar comigo poderia tentar algo 

que ajudasse os policiais a me incriminarem. 

No começo, não me preocupei pois sabia que eu estava com Deus. Eu tinha 

muita fé de que nada iria acontecer, mas os presos me assustaram dizendo que 

ele inventava coisas para tentar condenar as pessoas. Fiquei meio abalado. 

Voltei para cela, peguei todos os papéis do meu processo jurídico, comecei a 

picá-los e, jogando no vaso sanitário, dava descarga. 

Já tinha rasgado algumas folhas quando parei, e pensei: “Eu tenho Deus. Ele 

me disse para eu não temer, que está comigo, para não me desesperar, que me 

dá forças e vem em meu socorro, que me segura pela mão e vem em meu 

auxílio.” Então, decidi acreditar no invisível e não nas circunstâncias.  

Todas as pessoas que vieram falar do tal rapaz tinham medo e não tinham 

Deus! Eu tinha, e tinha provas suficientes de que Ele estava comigo. Parei de 

picar as folhas de papel, pedi perdão a Deus, me ajoelhei e orei pedindo 

proteção. 

No momento que ele entrou na minha cela, eu estava orando. Ele me 

cumprimentou e sentou-se em sua cama. Quando eu terminei a oração, 

começamos a conversar. Ele não perdeu tempo e me fez várias perguntas. Eu 

pedi desculpas, disse que teria que ler a Bíblia. Fui para minha cama e continuei 
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orando. Ele ficou arrumando suas coisas e, passado uns 40 minutos, a nossa 

porta foi destravada.  

O superintendente da penitenciária entrou em nossa cela, acompanhado de 

mais dois policiais e disse para o Big Head pegar as coisas dele, pois seria 

transferido novamente. O rapaz ficou irado, pois já tinha sido transferido várias 

vezes e tinha acabado de arrumar seus pertences. O superintendente sorriu e 

disse: “Agora você vai para um presídio Estadual em outro estado a 400 milhas 

daqui!” O rapaz reclamou muito, dizendo palavras obscenas e foi levado para 

bem longe dali! 

Os presos, que estavam em silêncio em respeito ao superintendente, quando 

entenderam que o Big Head seria transferido passaram a comemorar e comentar 

que Deus realmente era comigo. Muito feliz, agradeci a Jesus por ouvir minha 

oração e me atender no tempo oportuno. 

 

“Os que confiam no Senhor são como o  

monte de Sião que não se abala,  

mas permanece para sempre.” 

Salmo 125. 

 

 

 

Carta enviada à San Isidro 

 

A mãe do meu primo, detido em outro bloco, me enviou uma carta 

diretamente de San Isidro,  na Espanha:  

Querido Ronaldo, que saudades! Recebi o seu beijo através da sua mãe. Não sei o que 

aconteceu, mas a primeira carta que eu lhe escrevi voltou e então desanimei de escrever, mas 

agora sua mãe me confirmou que você recebeu uma então tentei novamente.  
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Recebi a carta que você me mandou. Aliás, não foi você, mas Jesus. Você foi só o 

intermediário para escrever. A carta é linda, eu entendi perfeitamente o recado. Você foi muito 

feliz na escolha das palavras e plantou uma semente no coração de seu tio. Você foi, realmente, 

um servo de Deus escolhido para passar a mensagem e o recado chegou. 

Fico feliz por ter aceitado Jesus, Ele já havia tentado entrar em seu coração, mas a porta 

estava fechada. Desta vez, Ele encontrou aberta e entrou.  Você pensava ser feliz, mas vivia 

na escuridão, na sombra do pecado, na angústia de coisas que fez no passado. Creio que você 

carregava uma carga muito grande de conflitos em sua cabeça. Hoje, percebo que você jogou 

muita coisa fora, foi liberto do que estava incubado aí dentro. Se você está arrependido e pediu 

perdão, você foi perdoado, terá uma vida nova em meio à luz e na graça de Deus. 

Você já se olhou no espelho, entendeu porque não enxergava e que estava cego!  

Ontem, chegou minha Bíblia do Brasil através de um amigo e eu li as indicações de 

Romanos que você me recomendou: 

 

Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o 

ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca 

se confessa para salvação. Como diz a Escritura: Todo o que nele confia jamais será 

envergonhado. Romanos 10:9-11. 

É linda a passagem e edifica nossas vidas; eu não gostava de ler a bíblia, mas agora estou 

comprometida a ler um pouco por dia e isso se tornará realidade. 

Vou te confessar que tinha muito medo do julgamento de vocês, acho que esse tempo que 

vocês estão ai é muito difícil, mas sabemos que vai acabar. Sei que são inocentes. 

Ontem, no dia que chegou a minha Bíblia, estava trabalhando na pizzaria e era por volta 

de 1h da madrugada quando orei: “Senhor, eu preciso de uma palavra, me dê luz para 

entender, eu vou abrir a Bíblia e o Senhor me dê esclarecimento do que eu ler, quero saber o 

que acontecerá com os meninos.” 
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Muito bem, peguei a Bíblia e pensei “eu não entendo muito o antigo testamento então vou 

abrir mais no final, onde é o novo testamento que eu terei mais chance de entender, 

principalmente se abrir em Mateus, Marcos, Lucas ou João”. 

Olhe só o que aconteceu, a Bíblia estava de ponta cabeça e foi aberta no livro de Judite 

13:13-301. O título do capítulo era “A volta de Judite”. E, pra mim, Deus me esclareceu a 

volta do Fernando e do Ronaldo. Cheguei a me arrepiar, tive a confirmação. Jesus me mostrou 

na palavra a libertação de vocês. 

Eu nem acreditei que estava lendo aquelas palavras, nem precisei compreender já que as 

palavras eram muito claras: 

“Adultos e crianças, todos foram correndo. Parecia-lhes incrível que Judite estivesse de 

volta. Abriram a porta e as receberam. E logo fizeram uma grande fogueira para clarear, e 

se ajuntaram ao redor delas. Todos ficaram assombrados e, inclinando-se em adoração a 

Deus, disseram a uma só voz: Bendito sejas nosso Deus, porque hoje aniquilaste os inimigos 

do teu povo! Que Deus a exalte sempre e lhe dê prosperidade, porque você não vacilou em 

expor a própria vida por causa da humilhação de nossa gente, mas vingou a nossa ruína, indo 

diretamente ao alvo, diante do nosso Deus. E todo o povo aclamou: Amém! Amém!" Judite 

13:15-17 e 20. 

Verdadeiramente, eu acredito na misericórdia do Senhor na vida de vocês dois.   

Ronaldo, eu sei que você já passou por muitas coisas ai e sei que você tem mais algum 

tempo pela frente, tenha paciência, ore muito, peça força para Deus, coragem, cuide de sua 

saúde, você não está perdendo estes meses de sua vida, mas você ganhou uma vida nova nesses 

meses. Estamos ansiosos esperando a volta de vocês, vocês são novos e terão outras 

oportunidades; será bem melhor, não fique triste, daqui a algum tempo, talvez anos, entenderá 

que Jesus te poupou de algo pior e mudou seus caminhos. Acredite nisso! 

 

1
 O livro de Judite  é um dos livros deuterocanônicos do Antigo Testamento da Bíblia 

Católica. Considerado um livro apócrifo na visão protestante, possui 16 capítulos. Vem 
depois do livro de Tobias e antes do livro de Ester. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livros_ap%C3%B3crifos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Tobias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Ester
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Olhe o exemplo que tive em minha vida: Você sabe o quanto eu gosto de tomar sol… 

durante muitos anos eu queria ter uma casa com quintal e não consegui. Eu mal tinha um 

solzinho para secar a roupa. Muito bem, enquanto isso, minhas irmãs tinham casa com 

quintal, horta e até piscina. 

Cheguei a me revoltar com Deus por causa dessa situação. Passado vários anos, eu consegui 

mudar para outra casa onde tinha muito espaço para tomar sol, só que tinha mudado meus 

pensamentos em relação ao sol. Eu já sabia que era perigoso para a pele e já não abusava 

mais. 

Muito bem, Ronaldo, foi aí que eu compreendi que se eu tivesse uma casa com quintal 

provavelmente eu teria adquirido um câncer de pele. Entendi a grandeza do amor de Deus 

para comigo durante aqueles anos. Hoje para você ter uma idéia eu moro na praia, quem 

diria que isso aconteceria? 

Como te disse daqui algum tempo você vai compreender porque Deus te segurou aí neste 

tempo, te transformando profundamente. Sabe, Ronaldo, hoje quando me olho no espelho e 

me vejo branca, mas viva, inteira e me sinto muito feliz! Uma amiga teve que tirar um pedaço 

do nariz por causa de câncer de pele, sem contar que a mãe dela morreu de câncer de pele; 

começou no rosto, ela foi tirando alguns pedaços, mas o câncer se alastrou e ela se foi. 

Isso é para você entender que você não está aí por acaso, muitas vezes buscamos explicações 

para os acontecimentos e não encontramos, ou melhor, não enxergamos e eu não tenho dúvidas 

que Jesus tem um plano muito melhor pra você do que aquela vida que você levava. 

Com saudades, com carinho, com esperança e com muita fé espero ansiosa o desfecho dessa 

situação. Aconteceu para vocês dois, mas se tivesse acontecido só para você, minha dor seria a 

mesma, pois amo você tanto quanto amo meus filhos. 

Com carinho, Tia Sirlei 

 

Confiança no Senhor 



 

92 

 

 

“Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,  

que não se abalam, mas permanecem para sempre.” 

Salmo 125:1 

 

“Considerai, meus filhos, as gerações humanas,  

sabei que nenhum daqueles  

que confiavam no Senhor foi confundido.” 

Eclesiástico 2:11 

 

“Pois quem foi abandonado após ter perseverado  

em seus mandamentos?  

Quem aquele cuja oração foi desprezada?”  

Eclesiástico 2:12 

 

“Pois Deus é cheio de bondade e misericórdia: 

Ele perdoa os pecados no dia da aflição.  

Ele é o protetor de todos aqueles que o procuram.” 

Eclesiástico 2:13 

 

Tempos atrás li um texto que explicava os fenômenos decorrentes da força 

dos furacões. Sua passagem destrói cidades inteiras. Porém, algo 

impressionante às vezes acontece em meio a tanta destruição, uma ou outra 

construção permanece intacta, sem ser atingida pela fúria do vento. Ao redor 

tudo é tragédia, telhados, paredes, árvores, tudo é destruído. Mas a casa 

poupada não tem um único problema. Até os papéis soltos em cima da mesa 

continuam no lugar. Algo impressionante! 

A minha confiança no Senhor crescia a cada dia, minha fé estava sendo 

provada, eu estava muito triste e pedi uma palavra ou sinal de Deus que 

confirmasse que Ele cumpriria sua palavra: de que meus dias naquela detenção 

terminariam no dia 24 de setembro. 
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No meio da minha oração, abri a Bíblia e Deus novamente falou comigo: 

 

“Recordai o que passou antes. Só eu sou Deus  

e não há nenhum outro.  

Eu sou Deus e ninguém me é semelhante.  

Desde o princípio eu predisse o futuro,  

anuncio antecipadamente o que ainda não se cumpriu.  

Meu plano será realizado,  

executarei todas as minhas vontades.  

O que eu disse executarei;  

o que concebi realizarei. Escutai, homem desanimado,  

que se julga longe da salvação!  Faço aproximar a salvação que prometi;  

ela não está longe e a libertação que predisse não tardará.  

Darei a vitória a Sião e minha glória a Israel.” 

Isaías 46:9-10 e 12-13 

 

Não preciso comentar se Deus foi claro mas, se não bastasse, Ele me levou 

a abrir a Bíblia mais uma vez onde estava escrito: 

 

“Eis o sinal da parte do Senhor, para convencer-te  

de que cumprirá a promessa: 

 farei a sombra recuar os dez graus que o sol já lhe fez descer  

no relógio solar de Acaz. E o sol voltou dez graus para trás.” 

 Isaías 38:7-8 

 

Não tínhamos nenhum tipo de relógio conosco, porém um reflexo do sol 

formava uma pequena circunferência que caminhava no período da tarde no 

chão de minha cela e eu usava aquela sombra como relógio, eu sabia mais ou 

menos quanto tempo faltava para o jantar. Após ler essa passagem, meus olhos 

se voltaram para o reflexo do sol que recuou alguns centímetros diante de mim 

e eu me pus de joelhos agradecendo a Deus de todo o coração. Era o sinal que 

Ele acabara de me dizer na Bíblia.  
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Imagine o reflexo do sol recuar rapidamente à sua frente! 

Voltei os olhos para minha bíblia, li a passagem novamente e, na última letra, 

meus olhos foram para a outra página onde estava escrito no começo do 

capítulo: “O aviso da libertação”.  

Deus estava me dizendo que aqueles que confiam no Senhor não se abalam. 

É certo que as montanhas são bastante estáveis, resistem muito bem a 

terremotos, não sucumbem ante as enchentes, protegem contra vendavais e são 

muito firmes. Diz a Bíblia que "os que confiam no Senhor são como os montes 

de Sião". Este monte de Jerusalém era muito conhecido e amado. Era o  

símbolo da firmeza concedida por Deus. 

Este monte, de Sião, existe até hoje. Lá está, firme e seguro. Desde que o 

salmista escreveu o Salmo 125, milhares de anos se passaram, impérios 

sucumbiram, governos se foram, povos se espalharam, vegetações pereceram, 

civilizações se sucederam, construções foram erguidas e destruídas mas, o 

monte lá está, firme e forte, assim como os que confiam no Senhor. Que 

promessa maravilhosa! 

“Permanece firme para sempre”. A pessoa sincera e fiel não volta para trás. 

Ela permanece firme, não vive sujeita a todo vento de doutrinas ou a toda 

tentação do maligno. O autêntico cristão está firmado em Deus e não perde a 

sua salvação, nem a sua estabilidade em Deus. 

É certo que lutas vêm, virão muitas aflições, muitas provas e muitas dúvidas 

lançadas pelo mal em uma mente sincera. Mas, por fim, a promessa é que 

sempre haverá firmeza até a eternidade. Jesus disse que aqueles que ouviam sua 

palavra e a colocavam em prática eram semelhantes ao homem sensato que 

construiu sua casa sobre a rocha. Ele afirmou que dificuldades sobrevieram: 

ventos, enchentes e tempestades, mas a casa permaneceu firme. 

Somente a confiança integral em Deus lhe dará estabilidade. O mundo pode 

dar alguma aparência de vigor, alguma ilusão de força e destreza, mas somente 
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Deus dará estabilidade. 

 

Conta-se que um coqueiro veterano e idoso estava ereto em seu lugar, 

quando um pé de chuchu cresceu rápido e violentamente, ao redor dele. O pé 

de chuchu lhe disse: “Viu só, coqueiro, em dois meses eu ultrapassei você!” 

Tranquilo e confiante, o coqueiro lhe respondeu: “Nestes quase cem anos, já vi 

dezenas de pés de chuchus insolentes e transitórios dizerem a mesma coisa.” 

De fato, depois de dois meses o pé de chuchu não passava de uma porção de 

galhos secos. 

 

Que você seja igual ao coqueiro, ou melhor, igual ao Monte Sião, que não se 

abala, mas que permanece firme para sempre.  Confiar no Senhor é uma 

questão de fé e por isso, vai além de confiar na própria mente.  

“Confia no Senhor de todo o teu coração  

e não te estribes no teu próprio entendimento.” 

Provérbios 3:5 

 

“É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem.” 

Salmos 118:8 

 

“Ó Senhor dos Exércitos feliz o homem que em ti confia.”  

Salmos 84:12 

Rezar ou orar? 

 

 

 

Eu nasci num lar católico, fui batizado com menos de um ano de idade, fiz 

catequese e a chamada primeira comunhão. Dentro da minha cela, cheguei a 

ficar um dia todo rezando o “terço” do rosário. Para quem não sabe, o terço 

do rosário é um cordão em forma de laço com várias bolinhas de madeira ou 

plástico, umas maiores e outras menores, que fazem honra à Maria, mãe de 

Jesus. Usado como terço, se reza cinqüenta “ave-maria”, cinco “pai-nosso” e 

mais algumas orações. 
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Era difícil rezar. De vez em quando estava repetindo aquelas rezas, mas 

estava pensando em um assunto totalmente diferente. Não existia concentração 

devido à repetição. 

 

Um dia, estava exausto de tanto rezar. Abri minha Bíblia, li em Mateus 6:7: 

“E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque presumem 

que pelo seu muito falar serão ouvidos.” Aquilo me constrangeu. 

 

A primeira vez que eu vi a Irmã Margareth, uma freira de 90 anos que ficava 

na detenção, eu pedi sua atenção e perguntei: “Freira, tudo o que está na Bíblia 

eu posso acreditar?” E ela respondeu: “Sim”.  

 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, 

 para repreender, para corrigir e para formar na justiça.  

Por ela, o homem de Deus se torna perfeito,  

capacitado para toda boa obra.” 

 2 Timóteo 3:16-17 

 

As Escrituras Sagradas contêm, em si mesmas, a prova de sua origem divina. 

Respondem as perguntas do espírito e satisfazem os anseios do coração. 

Adapta-se a toda condição de vida, seu conhecimento ilumina o espírito e 

santifica a alma. 

Ao comparar as diferentes cópias do texto da Bíblia entre si e com os 

originais disponíveis, menos de 1% do texto apresentou dúvidas ou variações, 

portanto, 99% do texto da Bíblia é puro. Vale lembrar que o mesmo método 

(crítica textual) é usado para avaliar outros documentos históricos, como a Ilíada 

de Homero, por exemplo.  

Saliento também que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Estima-se 

que foram vendidos 11 milhões de exemplares na versão integral, 12 milhões 

de Novos Testamentos e ainda 400 milhões de brochuras com extratos dos 

textos originais. 

Eu orava e rezava, mas Deus só me respondia quando eu orava, quando eu 

falava com Ele abertamente.  Nada contra quem reza, mas eu acreditei, por 
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lógica e por revelação de Deus, que deveria orar.  Eu pensava: ”Deus é um ser 

muito mais inteligente do que eu e não deve estar ouvindo essas repetições, pois eu que sou um 

pobre terráqueo já estou farto de ouvir as mesmas palavras, imagina Ele”. 

 

Para fechar, li novamente Mateus 6:7, que me diz para não usar vãs 

repetições. Depois disso, orei e, terminando minha oração, abri a Bíblia e li: 

 

 “Porque há um só Deus e um só mediador  

entre Deus e os homens, Cristo Jesus.”  

1 Timóteo 2.5 

 

Se a freira me disse que, com certeza, eu poderia acreditar em tudo o que 

estivesse escrito na Bíblia e se estava escrito que só há um mediador entre Deus 

e os homens, por que, eu, iria pedir qualquer coisa para Maria? Comecei a ficar 

confuso, mas Deus me esclareceu rapidamente: 

 

 “Não terás outros Deuses diante de mim.”  

Êxodo 20:3 

    

“Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás.” 

Lucas 4:8 

 

“Ninguém vem ao Pai senão por mim.” 

 João 14:6  

 

Aí eu pensei: “Onde entra eu rezar para Maria? Eu até quero, mas onde está escrito 

em toda a Bíblia que devo pedir qualquer coisa em nome dela, ou para qualquer humano 

denominado santo, por que devo pedir algo para ela? Ela morreu e está morta e Jesus 

ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós. Deveria acreditar no Deus vivo que 

estava a se relacionar comigo ou às ordens de outros seres humanos? 

 

Pedi que Deus falasse comigo, eu queria saber a verdade e Ele respondeu: 

 

“Eu sou o Senhor, este é o meu nome;  

a minha glória não a darei a outros,  

nem a minha honra, às imagens de escultura.  

Eis que as primeiras predições já se cumpriram  
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e novas coisas eu vos anuncio; e, antes que sucedam,  

eu vo-las farei ouvir.” 

 Isaías 42:8-9 

 

Deus que responde!!! Maravilhoso!!! Comecei a entender verdadeiramente o 

que o texto de João 8:32 queria me dizer: “E conhecereis a verdade e a verdade 

vos libertará." Deus nos leva a ter uma visão mais alta das coisas, é Ele que dá 

entendimento, sabedoria e discernimento.   

 

Jesus me revelava a verdade em pensamentos, na Bíblia e até em sonhos eu 

estava sendo discipulado com um propósito. 

 

A Trindade é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo! Não tem mais 

ninguém! Se fosse assim, se tivesse mais alguém Ele nos diria. Ainda a Bíblia 

nos ensina a pedir tudo em nome de Jesus. Nunca li para pedirmos nada em 

qualquer nome que não fosse o de Jesus. 

 

“E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei,  

a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.” 

 João 14:13 

 

Eu havia me entristecido, pois aprendi a louvar e adorar Maria desde criança. 

Acendíamos velas para ela, mas agora eu estava vivendo com Deus e tinha 

aceitado Jesus em minha vida. Passei da condição de criatura de Deus para filho 

de Deus. E os filhos têm que saber a verdade. 

 

Jesus disse:  

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida,  

ninguém vem ao Pai a não ser por mim.” 

 João 14:6.  

 

Não está escrito que Moisés, João, Paulo ou Maria são o caminho, mas 

somente Jesus. Ele também disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se 

Deus disse isso, se a Bíblia é a palavra de Deus, quem é o ser humano para 

mudar? 
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As respostas de Deus foram mais que suficientes. Maria foi usada por Deus, 

foi mãe biológica de Jesus, foi concebida ainda virgem, mas depois teve outros 

filhos e filhas e foi um ser humano normal, morreu e está morta. Quem fez 

milagres, quem é o caminho, quem morreu por mim e ressuscitou e no céu está 

sentado à direita de Deus Pai? Ponto final, tudo estava esclarecido. 

 

Eu, ainda triste por ter sido enganado a vida toda, como se não bastasse ainda 

li: 

  

“Não farás imagens de escultura...  

não te encurvarás, nem as servirás.” 

 Êxodo 20:4 

 

Mais um pouco de confusão, se não podemos adorar imagens, por que em 

minha casa no Brasil e na igreja que eu ia desde pequeno estão repletas de 

imagens?  

 

Encontrei outras passagens bíblicas que gostaria de compartilhar, pois eu 

estava impactado com a desobediência a Jesus. 

 

“Os que fazem imagens não prestam e os seus deuses, que eles tanto 

amam, 

não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos e por isso serão 

humilhados.  

É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um 

deus.  

Todos os que a adoraram serão humilhados. Os que fazem ídolos são 

apenas seres humanos; nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no 

tribunal!  

Ali ficarão apavorados e serão humilhados.”  

Isaías 44:9-11 

 

Poderemos entender que a frase abaixo é uma ordem: 

       “Não façam imagem alguma na forma de ídolo,  

          semelhança de homem ou mulher.” 

 Deuteronômio 4:16 
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Deus foi claro ao dizer: “nenhuma imagem, semelhante a homem ou 

mulher”. Reforço em dizer que não sou eu que estou forçando algo, mas está 

escrito! Eu li e fui liberto e você também será, em nome de Jesus! 

 

“Retrocederão cheios de vergonha, aqueles que se fiam 

 nos ídolos e que dizem às estátuas fundidas: Sois nosso deus.” 

Isaías 42:17 

 

“E terás por contaminados a prata e o ouro que recobre as  

imagens de escultura. Lançá-ás fora como coisa imunda.” 

Isaías 30:22 

 

“Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança 

 da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e 

répteis.” 

Romanos 1:23 

 

"Nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens de escultura"  

Isaías 45:20 

"Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria 

misericórdia"  

Jonas 2:8 

 

"Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram  

e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente"  

Romanos 1:25 

 

"Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás"  

Mateus 4:10 

 

Eu estava feliz pelo fato de estar conhecendo a verdade, mas também muito 

triste, pois mesmo não sendo um freqüentador assíduo da igreja desde pequeno, 

eu estudei a catequese e conhecia algumas histórias de Jesus. 

 



 

101 

 

Mas uma pergunta não me calava: “Será que não lêem a Bíblia?”.  

 

Queria saber qual argumento humano poderia ser mais alto que a clara 

palavra de Deus. 

 

Se está escrito que não é para adorarmos imagens, se desde o tempo em que 

viveu Moisés, quando fizeram um “bezerro de ouro”, quando Deus entregou 

os dez mandamentos, Deus já tinha se virado pelo povo ter adorado o bezerro, 

por que desobedecer hoje a Deus? 

 

“Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse:  

Ora, este povo cometeu grande pecado  

fazendo para si deuses de ouro”.  

Êxodo 32:31 

 

“Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim,  

 este riscarei do meu livro.”.  

Êxodo 32:33 

 

“Porventura fará um homem deuses para si, que, contudo, não são 

deuses?” 

 Jeremias 16:20 

 

Deus abomina tal prática. Por trás de toda idolatria há demônios, que são 

seres sobrenaturais controlados pelo diabo. Tanto Moisés em Deuteronômio 

32:17, quanto o salmista Salmo 106:36-37 associam os falsos deuses com 

demônios.  

 

Paulo diz sobre comer carne sacrificada aos ídolos: 

 

“as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam  

aos demônios e não a Deus”  

1 Coríntios 10:20 

 

O poder que age por detrás da idolatria é dos demônios, os quais têm muito 

poder sobre o mundo e os que são deles. O cristão sabe, com certeza, que o 

poder de Jesus Cristo é maior do que o dos demônios.  
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Satanás, como “o deus deste século”, como citado em 2 Coríntios 4:4, 

exerce grande poder nos dias de hoje. 

 

“Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno.”  

             1 João 5:19 

 

A relação entre a idolatria e os demônios é clara quando percebemos o 

vínculo das práticas religiosas pagãs e o espiritismo, magia negra, leitura da 

sorte, feitiçaria, a bruxaria, a necromancia e coisas semelhantes. Segundo a 

Bíblia, todas as práticas ocultistas envolvem submissão e culto aos demônios. 

Achei tantas passagens bíblicas que me falavam sobre idolatria que se eu fosse 

escrever todas aqui, terminaria o livro falando delas. 

 

Todos os versículos que eu li estão escritos em minha Bíblia, que é uma Bíblia 

católica assinada pelo Frei João Pedreira de Castro, Diretor do Centro Bíblico 

de São Paulo, Brasil e da editora Ave Maria. 

 

Quem é idólatra? É aquele que, diante de uma imagem, se prostra, adora ou 

faz petições, e a tem como ser superior para buscar respostas ou, ainda, a tem 

em um lugar que só Deus pode ocupar. Isso é chamado “Idolatria”.  

 

Não podemos nos prostrar perante imagens de barro, pedra ou madeira e 

fazer petições que só concebem a Deus, pois só Deus é digno de honra, de 

glória e de adoração!  

 

E a idolatria é combatida no antigo e no novo testamento. Observei estas 

palavras com bastante atenção e humildemente convido todos para fazerem o 

mesmo:  

 

“Não imiteis o procedimento dos pagãos; (pagãs são as pessoas que não 

conhecem a Deus);  

nem temais os sinais celestes como temem os pagãos,  

porquanto os deuses desses povos são pura vaidade.  

São cepos abatidos na floresta, obra trabalhada pelo cinzel do artesão,  

decorada com prata e ouro. A golpes de martelo são-lhes  

fixados pregos e postos em lugares para que não  se movam.  
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Assemelham-se esses deuses a espantalhos numa plantação de 

pepinos,  

que devem ser levados pois não caminham.  

Não os temais, pois que vos não podem fazer mal, nem tem o poder de 

fazer o bem. 

Nenhum se assemelha a vós, Senhor, que sois grande.  

E por causa do vosso poder, grande é também o vosso nome. 

Quem não vos há de temer, rei dos povos?  

A vós é devido todo o respeito, porquanto entre os sábios dos povos 

pagãos,  

são todos eles néscios e insensatos e seus ensinamentos são vaidade, 

 pura lenha. É prata importada de Társis, ouro de Ofir,  

trabalho de escultor e ourives, revestido de púrpura arroxeada e vermelha:  

não passam de obra de artista. O Senhor ao contrário é verdadeiramente 

Deus,  

Deus vivo, eterno Rei. Treme a terra ante a sua cólera e  

os povos pagãos não podem suportar a sua ira. Dir-lhes-eis, portanto: os 

deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e de sob 

os céus.  

Só ele criou a terra pelo seu poder e consolidou o mundo pela sua 

sabedoria,  

desdobrando os céus pela sua inteligência...”  

Jeremias 10:1-12 

 

Eu não estou inventando, estou mostrando a verdade. Em qualquer Bíblia é 

possível  conferir o que relatei. Tenho um compromisso com Deus de mostrar 

a verdade e, se eu fosse Deus, também não daria minha glória a um pedaço de 

madeira ou gesso de forma alguma.  

 

No novo testamento está escrito:  

 

“Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o Reino de Deus?  

Não vos enganeis: nem os impuros, nem os idólatras,  

nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os devassos,  

nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores,  
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nem os assaltantes hão de possuir o Reino de Deus.”  

1 Coríntios 6:9-10 

 

A palavra de Deus garante que os idólatras irão para o inferno! Livre-se dos 

ídolos! Talvez muitas bênçãos não cheguem até você por desobedecer à palavra 

de Deus. 

 

Senti-me traído quando lembrei do ”purgatório” pois me  disseram que 

existia. Essa palavra não está escrita na Bíblia nenhuma vez e, se Deus não 

deixou escrito, é porque não existe. Deus é perfeito e não deixaria de deixar 

bem claro na Bíblia qualquer informação a respeito da salvação para todos os 

povos.  

 

No final da Bíblia, Ele disse: “Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as 

palavras da profecia deste livro que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, 

Deus fará vir sobre ele às pragas que estão escritas neste livro; e se alguém tirar 

quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da 

vida e da Cidade Santa que estão escritas neste livro.” (Apocalipse 22, 18-19) 

 

Deus foi claro: não adicionar e nem retirar nenhuma palavra neste livro. 

Então, se não existe purgatório na Bíblia, só pode ser invenção de alguma 

pessoa que, com certeza, queimará no inferno um dia. 

 

Eu me comprometi com a escrita deste livro ao relatar as verdades, que me 

foram reveladas por Deus, para que as pessoas realmente interessadas abram 

os olhos e recebam Jesus em suas vidas. Deus não faz acepção de pessoas, dá 

sabedoria e discernimento a todos que pedirem em nome de Jesus.  

 

Eu não escrevi este livro esperando que todos os leitores gostem. O objetivo 

é a libertação. Desejo ajudar a retirar as escamas dos olhos daqueles que ainda 

estão vendados como eu estive por 26 anos de minha vida. Desejo passar de 

escravo a libertador, em nome de Jesus. 

 

Não tenho nada contra as denominações religiosas, só não aceito que outras 

pessoas sejam enganadas quanto à salvação. Não aceito que as pessoas pensem 

que não precisam se batizar nas águas porque foram batizadas quando eram 

pequenas.  
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O batismo é um batismo de arrependimento, recém nascido não tem pecado 

e muito menos discernimento entre o certo e o errado, consequentemente não 

pode se arrepender. O batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele 

que crê: 

"Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,  

batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo"  

Mateus 28:19 

 

Jesus disse: 

"E serão todos ensinados por Deus. Portanto, 

 todo aquele que da parte do Pai tem ouvido  

e aprendido, esse vem a mim".  

João 6:45  

 

A pessoa tem que, primeiro, ouvir e aprender o evangelho e só depois ir a 

Cristo por meio do batismo. O crente que se arrepende é a única pessoa que 

pode ser batizada, de acordo com as Escrituras. Isso quer dizer que criança que 

ainda nem fala como pode ser batizada? 

Quando nos lembramos do propósito do batismo do Novo Testamento, 

torna-se óbvio o motivo de nenhuma criança ter sido batizada. O batismo é 

para lavar os pecados de um homem. (Atos dos Apóstolos 22:16 ).  

Um recém nascido não necessita de batismo porque ele nunca pecou. Alguns 

argumentam que, por mais que as crianças não tenham pecado pessoalmente, 

elas herdaram o pecado. A Bíblia ensina que o pecado é cometido e não 

herdado. 

Quando somos convertidos, tornamo-nos como crianças. Sabemos que as 

crianças não têm pecado (Mateus 18:3). Uma criança é pura; ela não cometeu 

nem herdou nenhum pecado.  
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E, então, as crianças devem ser batizadas? Não. A Bíblia mostra que as 

crianças não devem ser batizadas. Somente quando um homem está 

amadurecido o suficiente para crer e arrepender-se, o batismo limpará seu 

coração e fará dele um filho de Deus.  

Jesus foi batizado aos 30 anos! Será que o filho de Deus está certo? Será que 

é Ele o exemplo a ser seguido, ou devemos acreditar em alguma doutrina? 

 

 

 

 

Rádio Brasil 

 

 

Às 22 horas, em dia comum, veio um policial e disse que eu teria que ir à 

Court no dia seguinte e que às 6 horas da manhã iriam me conduzir para lá.  

No outro dia bem cedo eu estava os aguardando, devolveram minhas roupas 

e, cheio de esperança, entrei no caminhão para ser transportado. Abriram os 

portões, vi o céu, o sol, as pessoas caminhando nas ruas, as árvores e vi como 

era bom ser livre e que nunca havia dado valor à liberdade. 

Chegando na Court, me trancaram num lugar bem feio, com as paredes todas 

rabiscadas. Esperei por horas, até que um policial abriu a porta e disse que a 

pessoa que iria me acusar não compareceu, pela segunda vez, e que eu iria ter 

que retornar à penitenciária até uma nova ordem do juiz. 
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Os pais da pessoa que nos acusou disseram que ela fugiu de casa e que 

provavelmente estaria no estado da Flórida, do outro lado dos EUA. 

Fiquei meio triste, mas logo me lembrei da data que Deus havia me revelado, 

como já comentei: no vigésimo quarto dia do nono mês. E ainda faltava muito 

tempo para chegar setembro. 

Fui animando em ler mais a Bíblia, fazer exercícios, estudar inglês e espanhol. 

Eu tinha escrito uma carta a dois americanos, amigos meus, para que me 

mandassem a letra de 20 músicas que escolhi, em inglês, para cantar. 

As cartas chegaram e, com elas, as letras. E eu passei a cantar todos os dias, 

às 14 horas, o que me valeu um apelido, dado pelos detentos: "Rádio Brasil”.  

Alguns desses detentos cantavam as músicas junto comigo. Era até bonito 

ver os detentos cantando. As pessoas que cantavam ficavam mais otimistas, 

sorriam mais, iam contra toda tristeza que existia naquele terrível lugar. 

Enquanto eu cantava, segurava uma bolsa cheia de apostilas e livros que 

somavam uns seis quilos. Eu ia fazendo exercícios e consegui, por instantes, 

esquecer que estava ali. 

Um dia, traduzi as músicas que cantava e não concordei com o que diziam. 

Estava cantando músicas que faziam apologia às drogas, à prostituição e à 

rebeldia. Não era o que eu estava aprendendo com Jesus, além de muitas letras 

incentivarem as pessoas a fazerem somente a vontade de satanás. 

Fiquei com um grande ponto de interrogação em minha mente quanto a isso.  

Desde pequeno eu gostava muito de músicas, mas Deus, que sabe todos os 

nossos pensamentos, falou comigo novamente e, dessa vez, sem que eu 

perguntasse:  

"Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, 

 tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro,  

tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,  
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se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai."  

Filipenses 4:8    

 

Eu falava para as pessoas sobre um Deus Santo, um Deus libertador, um 

Deus que transforma, mas estava louvando a satanás e suas obras. 

O Espírito Santo me lembrou de uma música que eu cantava muito nos 

carnavais, uma música que se chama “sorte grande”.  

Não tenho nada contra a cantora, porém é uma adoração a satanás como 

podem ver: 

A letra diz em parte:  

A minha sorte grande  

Foi você cair do céu  

Minha paixão verdadeira  

É lindo teu sorriso,  

O brilho dos teus olhos  

Meu anjo querubim  

Chegou ao meu espaço  

Mandando no pedaço  

Um amor que não é brincadeira  

Pegou me deu um laço  

Dançou bem no compasso, de prazer,  

Levantou poeira 

  Vejamos os detalhes que passam despercebidos:  

Foi você cair do céu. Quem foi que caiu do céu?  

 

“Foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original,  

o chamado diabo e satanás, que está desencaminhando  
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toda a terra habitada; ele foi lançado para baixo, a terra.”  

Apocalipse 12:9 

 

Meu anjo querubim.  Isto confirma que está se referindo a um anjo e 

confirma que é satanás, pois descrevendo a satanás antes de sua rebelião:  

“Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci:  

no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas.”  

Ezequiel 28:14-15 

 

Chegou ao meu espaço, mandando no pedaço. Quem será que queria 

adoração só para si? Querendo mandar em quem os anjos e humanos deveriam 

servir. Tentou Jesus para que o adorasse. 

Pegou me deu um laço. Quem é que arma laços? Quem é descrito em 1 

Pedro 5:8: “como leão que ruge procurando a quem devorar ou a quem 

enlaçar?”  

Levantou poeira. Quando os espíritos imundos tomam o controle das 

pessoas, seus “cavalos”, onde são invocados, pulam, sacodem e literalmente, 

levantam poeira.  

Outro exemplo é uma música dos Mutantes, banda que começou em 1966 

com Rita Lee e outros, que se chama Ave Lúcifer,: 

 

As maçãs.   O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal (proibido) 

Envolvem os corpos nus.  Adão e Eva não usavam roupas 

Nesse rio que corre em veias mansas dentro de mim 

Anjos e arcanjos  não pousam neste Éden infernal. Éden infernal (?) 

E a flecha do selvagem matou mil aves no ar  
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Quieta, a serpente se enrola . Serpente na Bíblia é satanás  

Nos seus pés é lúcifer da floresta.  Declara que é lúcifer que é o nome de 

satanás        

Que tenta me abraçar, Quem tenta te pegar por toda a vida? Vem 

amor  

Que um paraíso, num abraço amigo, Satanás se diz amigo 

Sorrirá para nós sem ninguém no ver . Prometa meu amor macio  

Como uma flor cheia de mel pra te embriagar, sem ninguém nos ver  

Tragam uvas negras , tragam festas e flores, tragam copos e dores, 

tragam incensos odores  

Mas tragam lúcifer para mim, em uma bandeja prá mim. Desejando o 

diabo 

 

Sem intenção, nem conhecimento do inglês, eu estava adorando o inimigo e 

ainda nas últimas palavras da música eu cantava “tragam lúcifer pra mim”. As 

nossas palavras têm poder e cantando isso eu estava pedindo para o diabo 

entrar em minha vida. 

É evidente que precisamos ter cuidado em selecionar as músicas que 

ouvimos, precisamos discernir que efeito terá sobre a nossa mente e sobre a 

nossa vida espiritual. Cada música precisa ser analisada por si mesma, por seus 

valores, seus efeitos, seus resultados. Esses resultados têm consequências 

eternas! 

As escolhas musicais de um cristão não devem estar rotuladas, mas precisam 

estar de acordo com o que diz Filipenses 4:8: "Quanto ao mais, irmãos, tudo 

o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, 
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tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há 

algum louvor, nisso pensai." 

Um amigo me contou uma história de um homem que, andando em cima de 

um muro, olhou de um lado e viu anjos de Deus gritando “Pula pra cá, pula pra 

cá”; enquanto do outro lado do muro satanás e seus demônios estavam fazendo 

festa e não falavam nada para ele.  Quando o muro estava terminando, ele 

perguntou: “Deus, por que os seus anjos ficam me chamando eufóricos e os 

demônios e satanás não estão nem aí comigo? Deus respondeu: “O muro já é 

deles.” Satanás sabe que os que estão indecisos já são dele.  

“Ninguém pode servir a dois senhores;  

porque ou há de odiar um e amar o outro,  

ou se dedicará a um e desprezará o outro.  

Não podeis servir a Deus e ao diabo”  

Mateus 6:24 

 

Não posso me enganar, pregar sobre um Deus que me salvou, um Deus 

Poderoso, um Deus Santo e cantar louvores a satanás; me decidi e saí de cima 

do muro. 

“E que comunhão tem a luz com as trevas?"  

2 Coríntios 6:14 

 

A Bíblia afirma que há um só Deus: 

“Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.”  

Deuteronômio 6:4 

Se você enche a sua cabeça com as letras de músicas seculares, não tem como 

me dizer que isso não vai ter efeito sobre a sua vida. Se você enche um copo 

com água, cheio de água estará. E se você encher a sua mente com as coisas 

que incentivam o mal, você estará cheio de coisas que te incentivarão à maldade 
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e fará as coisas que o diabo deseja que você faça.  Nossa mente funciona como 

um computador, você estará cheio do que colocou para dentro.  

Deus está levantando uma geração forte, ungida e separada. A força vem 

Dele. A unção vem Dele, mas a decisão de se separar do mundo é nossa. Você 

tem que decidir até que ponto quer ir com Ele. Não podemos ser mornos, você 

só tem esses poucos anos de vida para decidir se vai ficar em cima do muro. 

“E não sede conformados com este mundo,  

mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, 

 para que experimenteis qual seja a boa, agradável 

e perfeita vontade de Deus."  

Romanos 12:2  

 

"Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis;  

porque, que sociedade tem a justiça com a injustiça?”  

2 Coríntios 6:14 

 

 

06/06/2006 

 

Os agentes penitenciários tocaram o alarme de emergência às 00:01h do dia 

06/06/2006 em homenagem a besta que detém o número 666: 

“Aqui há sabedoria.  

Aquele que tem entendimento calcula o número da besta;  

porque é o número de um homem, e o seu número  

é seiscentos e sessenta e seis.”  

Apocalipse 13:18 
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Tocaram o alarme. Estavam entrando na unidade mais de 30 policiais 

vestidos de preto com uniformes especiais, e ordenaram que todos os presos 

saíssem de suas celas, se ajoelhassem no chão com o rosto virado para a parede 

e com as mãos na cabeça. 

Revistaram todas as celas, de maneira que nunca tinham revistado antes, 

jogando os pertences dos detentos no chão, espalhando cartas, papéis, livros e 

outros. 

Ficamos todos bem quietos, estávamos sonolentos e eles com muita 

brutalidade empurravam os presos de encontro ao chão. Se achassem qualquer 

objeto estranho, levavam o preso para uma solitária.  

Fizeram isso em homenagem a satanás, afinal de contas era o dia 06/06/2006 

– 666 o número da besta. 

Existem pessoas que quando se deparam com Satanás, no momento de 

enfrentá-lo, ficam estáticos, imóveis e alguns chegam até a recuar sentindo-se 

intimidados. Outros se sentem incapacitados, amedrontados, apavorados e 

muitas vezes assustados com suas ameaças. Tenho visto e ouvido que muitos 

têm levado uma vida de sofrimentos, perdas e até derrotas, com Satanás 

levando vantagens sobre elas. No momento do aperto, da dificuldade, da 

opressão e até mesmo das tentações, não sabem como reagir, não sabem como 

guerrear. 

 

"Sedes sóbrios e vigilantes; o diabo, vosso adversário,  

anda em derredor, como leão que ruge, 

procurando alguém para devorar."  

1 Pedro 5:8 

 

Hoje posso dizer que Satanás é um ser derrotado, porém inconformado, 

tanto que ele próprio confessa a sua derrota e sabe que seu destino foi traçado 

por Deus: o lago de fogo. Revoltado, não aceitando as condições impostas 

sobre ele, quer levar consigo o homem. 
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“O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e 

enxofre,  

onde também se encontram não só a besta como o falso profeta;  

e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos."  

Apocalipse  20:10 

 

O Apocalipse é um livro sobre as revelações que Deus deu ao apóstolo João 

a respeito do futuro. O diabo sabe quem é o homem e ele tem um arquivo 

organizado da vida de cada um. Ele é o acusador em sua vida: 

“O Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué,  

de pé diante do anjo do Senhor;  

Satã estava à sua direita como acusador.” 

 Zacarias 3:1 

 

“Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação,  

o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo,  

porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava, 

 dia e noite, diante do nosso Deus.”  

Apocalipse 12:10 

 

Ele não pode nos acusar do que aconteceu no passado. A partir do momento 

em que nos arrependemos dos pecados e pedimos perdão a Deus, os nossos 

pecados são perdoados e nunca mais são lembrados.  

"Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões  

por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro."  

Isaías 43:25 
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Deus nos deixou, na Bíblia, a receita para nos livrar das armadilhas de 

Satanás:  

"Revesti-vos de toda armadura de Deus,  

para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de satanás."  

Efésios 6:11 

 

“Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,  

mas, sim, contra os principados, contra as potestades,  

contra os príncipes das trevas deste século,  

contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais” 

 Efésios 6:12 

 

“Portanto, tomai toda a armadura de Deus,  

para que possais resistir no dia mal  

e, havendo feito tudo, ficar firmes.”  

Efésios 6:13 

 

“Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade,  

e vestida a couraça da justiça” 

 Efésios 6:14 

 

“E calçados os pés na preparação do evangelho da paz;”  

Efésios 6:15 

 

“Tomando, sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis  

apagar todos os dardos inflamados do maligno.”  

Efésios 6:16 

 

“Tomai também o capacete da salvação,  

e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus;”  

Efésios 6:17 
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“Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito,  

e vigiando nisto com toda a perseverança  

e súplica por todos os santos.”  

Efésios 6:18 

 

“E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca,  

a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho,”  

Efésios 6:19 

 

Por ser um espírito, o diabo leva algumas vantagens sobre a raça humana, 

pois ele não dorme, não come, não pára para descansar e, principalmente, não 

brinca. Quando ele entra na vida de uma pessoa, ele a domina e faz o que quiser 

com ela, explorando, maltratando e escravizando. Ele só vem para destruir. Seu 

maior objetivo é matar, porque sua natureza é de ladrão e assassino.  

Se você quiser estar em paz com ele, em hipótese alguma ele vai querer 

porque ele odeia o homem. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e 

isso o aborrece. Ele odeia tudo o que Deus criou. 

Pessoas brincam de ser crentes, não tendo um bom testemunho de vida 

cristã, como se fosse moda ser evangélico, mas o diabo não brinca de ser diabo. 

Ele é mau, é homicida, não escolhe idade, cor ou sexo, e é covarde! 

Satanás é um ser altamente organizado e sob seu comando está uma legião 

de demônios. São milhares. O diabo conseguiu ludibriar e enganar um terço 

dos anjos do céu. Para que deixassem a Deus e os acompanhassem, foi 

necessária uma boa conversa, mas ele conseguiu e exerce autoridade sobre os 

anjos caídos, sobre as regiões do mundo inferior, sobre os homens perdidos e 

sobre aqueles que rejeitam a Jesus Cristo. Satanás é o príncipe deste mundo e 

o mundo jaz no maligno. 

 

 "Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno" 

  I João 5:19 
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Ele não é onipotente, mas tem poder. 

 

“E houve batalha no céu; Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão,  

e batalhavam o dragão e seus anjos; mas não prevaleceram,  

nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão,  

a antiga serpente, chamada diabo, e satanás, que engana todo o mundo; 

ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. 

 E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, 

e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo;  

porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado,  

o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite.  

E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu 

testemunho;  

e não amaram as suas vidas até à morte. Por isso alegrai-vos,  

ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar;  

porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco 

tempo."   

Apocalipse 12:7-12 

 

Sabemos que o primeiro passo para vencer o diabo é identificá-lo e saber até 

onde vai o seu poder. Ele não é onipotente, graças a Deus. Só Deus é 

onipotente. O diabo não é todo poderoso, mas dentro dos parâmetros 

permitidos por Deus, ele tem poder. Ele sabe muito bem como agir e como 

usar seu poder. Algumas pessoas não acreditam, mas ele é um espírito e tem 

poder, principalmente de destruir. Ele tem o poder de causar sofrimentos e 

enfermidades. 

Ele procura meios de levar as pessoas a pecarem, a se desviarem da presença 

de Deus, não obedecendo aos mandamentos. Ele tem o poder de usar pessoas, 

independente da idade. Basta ele ter oportunidade que vai usar até crianças para 

realizar as suas obras. Muitos pais deixam seus filhos à deriva, pensando que o 

diabo não irá tocá-los e com o passar do tempo alguns se transformam em 
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assassinos, ladrões, viciados e todos os tipos de pessoas que fazem o mal e 

desagradam a Deus. 

Os pais precisam estar atentos, pois são responsáveis pela salvação de seus 

filhos: 

"Aplica o teu coração ao ensino e os teus ouvidos  

às palavras do conhecimento. Não retire da criança a disciplina,  

pois se a fatigares com a vara, não morrerá.  

Tu a fatigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno."  

Provérbios 23:12-14 

 

 

 

Ele não é Onisciente 

 

          Ele não é conhecedor de todas as coisas. Isso só cabe a Deus. Ele não 

consegue ler os pensamentos, mas tem o poder de lançar palavras na mente que 

podem mudar o raciocínio do homem, afetar até mesmo a fé e a crença de uma 

pessoa, principalmente quanto à existência de Deus, quanto ao Seu Filho Jesus 

e ao sangue derramado. O diabo é mestre em fazer com que a pessoa não creia 

nem mesmo na salvação. 

Alguns acreditam que só existe esta vida terrena e que depois da morte tudo 

acaba. Algumas seitas não pregam a salvação, mas sim a reencarnação e o 

purgatório. Nós sabemos que isto não é verdade. Reencarnação não existe e a 

palavra de Deus nos confirma isto. 

"E, assim como aos homens está ordenado morrerem  

uma só vez vindo, depois disso, o juízo." 

 Hebreus 9:27 
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O objetivo do diabo é torcer este versículo induzindo e iludindo as pessoas 

ao engano. Saiba que só existem dois caminhos: se morreu com Cristo, paraíso 

celestial; se morreu sem Cristo, inferno. A pessoa só pode obter salvação 

enquanto estiver vivendo aqui na terra. 

Ele faz com que o homem não creia no sangue derramado na cruz porque 

foi através do sangue de Jesus que ele foi derrotado. Jesus pagou um preço 

muito alto, nos comprou com o sangue. E quem possui o sinal do sangue, não 

pode ser tocado por ele. 

O diabo tem o poder de enviar palavras na mente dos humanos, induzindo 

a pessoa a mentir e, quando consegue alcançar o seu objetivo, passa a usar a 

boca da pessoa. A mentira é uma de suas principais obras: 

 

"Então disse Pedro: Ananias, por que encheu satanás teu coração,  

para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?”  

Atos 5:3 

 

Mesmo sendo um espírito, ele não é onipresente. Somente Deus pode estar 

em todos os lugares ao mesmo tempo e, por isso, suas atividades são delegadas 

aos seus demônios. Tudo o que planeja fazer, ele dá ordens para que seus 

demônios realizem. 

Ele não possui um corpo, por isso não tem forma. Esta é uma das suas 

maiores frustrações, pois quer ser adorado e quer realizar seus desejos. Ele tem 

que usar o corpo das pessoas.  

Alguns dizem que viram o diabo com chifre e rabo, como um monstro. 

Normalmente ele não faz propaganda do seu mal. Ele vem como uma pessoa 

bela e até em forma de pessoas que já morreram. Para nós, ele aparece de várias 

formas porque já o conhecemos, mas para aqueles a quem quer impressionar, 

que quer fisgar, ele vem até como um anjo de luz. 

 

 “E não é de admirar, porque o próprio Satanás  
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se transforma em anjo de luz”.  

2 Coríntios 11:14 

 

          Ele vem como uma pessoa bela, formosa, imitando a voz de pessoas 

da família já falecidas. Como disse anteriormente, um de seus objetivos é 

enganar, usando até mesmo o nome de Jesus, para seduzir pessoas.  

 

Pode entrar tanto em seres humanos como em animais. No jardim do Éden, 

ele usou a serpente para enganar Eva, colocando uma semente de dúvidas em 

seu coração, fazendo com que desobedecesse a Deus provocando a queda da 

raça humana. Essa foi a maior tragédia que aconteceu na história do homem na 

terra. 

 

“Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo,  

que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher:  

É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim?  

Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos 

comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não 

comereis dele,  

nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher:  

Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que  

comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus,  

conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore  

era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável 

 para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu,  

deu a seu marido e ele também comeu."  

Gênesis 3:1-6 

É o principal inimigo do homem e de Deus. Nesta guerra, ele está sempre 

preparado para um combate mortal. Não pense que ele só vem para passear e 

ameaçar. Quando vem, já estudou o homem, traçou toda a sua estratégia, todo 

seu plano e só quer matar. 
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Ele é chamado de diversas formas na bíblia: satanás, adversário, acusador, 

lúcifer, dragão, diabo, difamador, homicida, mentiroso,  sedutor,  príncipe do 

mundo, príncipe da potestade do ar, destruidor, tentador,  maligno, deus deste 

século, serpente e outros. 

Deus não quer que seu povo seja destruído por não conhecer o inimigo e 

está abrindo a sua mente para que você saiba com quem está lidando. Não que 

eu queira dar ênfase a ele, afinal, Jesus é o meu Salvador e o meu foco, mas é 

para que saibam que ele já levou e levará a muitos. 

 

E os Anjos? 

 

Como já comentei neste livro, que um dia vi dois anjos acampados ao meu 

redor, sempre fazia perguntas sobre eles. 

“Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir  

a favor dos que hão de herdar a salvação?”  

Hebreus 1:14   

 

Queria saber quantos existem e a Bíblia diz:  

“E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono  

e dos seres viventes e dos anciãos; e o número  

deles era miríades de miríades e milhares de milhares.”  

Apocalipse 5:11   

 

Miríade é um numeral de origem grega que significa dez mil.  

São os anjos superiores a nós?   

"Quem é o homem para que te lembres dele?  
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E o filho do homem, para que o visites?  

Contudo, pouco abaixo dos seres celestiais o fizeste;  

de glória e de honra o coroaste.”  

Salmos 8:4-5 

 

Os anjos podem aparecer em forma de seres humanos? 

“Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns,  

sem o saberem, hospedaram anjos.”  

Hebreus 13:2 

 

Quem é o líder deles? 

“Cristo está à destra de Deus, tendo subido ao céu;  

havendo-se lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potestades.”  

1 Pedro 3:22 

 

Os anjos provêem proteção: 

“Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda 

 porque aos Seus anjos dará ordem a teu respeito,  

para te guardarem em todos os teus caminhos.”  

Salmos 91:10-11 

Os anjos salvam os seres humanos do perigo:  

“O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra.”  

Salmos 34:7 

 

Os anjos cumprem as ordens de Deus:  

“Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força,  

que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra!  

Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus,  
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que executais a sua vontade!”  

Salmos 103:20-21 

 

Os anjos transmitem as mensagens de Deus:  

“E um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor  

os cercou de resplendor; pelo que se encheram de grande temor.  

O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago  

novas de grande alegria que o será para todo o povo.”  

Lucas 2:9-10  

 

 “Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, 

com os seus anjos; e então retribuirá a cada um segundo as suas obras.”  

Mateus 16:27  

 

“E Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta,  

os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos,  

de uma à outra extremidade dos céus.”  

Mateus 24:31 

 

 

 

O Chamado 

 

Dias e dias passavam, e a maioria do tempo eu dedicava lendo a palavra de 

Deus, orando e implorando que Deus conversasse comigo. Quando Deus fala 

a tristeza vai embora, o coração, a alma, o corpo e o espírito se alegram e a 

gente chora e se emociona, pois Deus lhe toca quando está falando com você. 

Em minha Bíblia, Ele me disse: “O servo, certo do triunfo, aceita o 

sofrimento”(Isaías 50:4=7). Lendo essa frase,  já estava impactado com o 
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Espírito Santo e ia me dando arrepios em todo o corpo. A revelação continuou 

assim: 

“O Senhor Deus deu-me uma língua de um discípulo  

para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está abatido.  

Cada manhã ele desperta meus ouvidos para que escute  

como discípulo; o Senhor Deus abriu-me o ouvido  

e eu não relutei, não me esquivei.” 

 Isaías 50:4-5 

 

Eu estava entendendo o que Deus queria. Ele estava dizendo claramente que 

tinha me capacitado, me dado uma língua para proclamar a palavra e um ouvido 

para escutar a sua voz. Quem recebe isso será um pregador. Já fechei a Bíblia e 

o meu rosto, logo respondi: “Senhor Jesus, eu odeio os crentes, odeio os 

pregadores, esse povo chato! Olha, Jesus, pode pedir qualquer coisa, menos 

para que eu seja um pregador ou coisa parecida. Eu sou diferente, não sei falar 

essas coisas, tenho vergonha.” 

Deus não estava me obrigando, mas estava me chamando. 

No outro dia, estava lendo novamente a Palavra e Deus me chamou 

novamente entre algumas passagens bíblicas: 

“Jesus percorria todas as cidades e aldeias.  

Ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino  

e curando todo mal e toda enfermidade.  

Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão,  

porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor.  

Disse, então, aos seus discípulos: A messe é grande,  

mas os operários são poucos.  

Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para sua messe.”  

Mateus 9:36-38 
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Como o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé para serem pregadores e 

missionários: 

“E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o  

Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo  

para a obra a que os tenho chamado.”  

Atos 13:2 

 

Ninguém pode crer num Cristo do qual não ouviu falar. Da mesma forma,  

ninguém ouvirá sem que alguém diga e ninguém poderá pregar sem ser enviado 

ou chamado. 

“Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?  

E como crerão naquele de quem não ouviram?  

E como ouvirão se não há quem pregue?  

E como pregarão se não forem enviados?  

Romanos 10:14-15 

 

Pois é, Jesus me disse: 

“Quem der testemunho de mim diante dos homens,  

também eu darei testemunho dele  

diante de meu pai que está nos céus.”  

Mateus 10:32 

 

E continuou:  

“Mas quanto a vós, bem aventurados os vossos olhos,  

porque vêem! Ditosos os vossos ouvidos porque ouvem!  

Eu vos declaro em verdade: muitos profetas e justos  

desejaram ver o que vedes e não o viram;  

ouvir o que ouvis e não ouviram.”  

Mateus 13:16-17 
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Há o-pregador-que-chamou-a-si-mesmo, que entra no ministério porque ele acha 

que o ministério é onde ele poderá fazer o maior bem neste mundo. Para ele o 

ministério é uma profissão. 

Há, também, o-pregador-que-foi-chamado-pelos-parentes, que entra no ministério 

porque seus parentes esperam que ele entre. Ou sua avó pode ter lhe contado 

em seu leito de morte que ela orou durante anos para que ele pregasse. Assim, 

ele entra no ministério, a fim de não desapontar sua avó ou as expectativas de 

seu pai. 

Há, ainda, o-pregador-que-foi-chamado-pelo-pastor. Esse é um jovem que pode ser 

zeloso em sua religiosidade e, assim, o pastor lhe sugere que ele deve pregar. 

E há o pregador que foi chamado por Deus, e eu era esse, negando até 

aquele momento o meu chamado. 

E, mais uma vez, o Senhor Deus Todo Poderoso disse que tinha me 

escolhido antes de meu nascimento: 

“Foi me dirigida a palavra do Senhor: Antes que no seio fosses formado,  

eu já te conhecia; antes de teu nascimento, eu já havia te consagrado  

e te havia designado profeta das nações. E eu respondi:  

Ah! Senhor, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança.  

Replicou o Senhor: Não digas sou apenas uma criança:  

portanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar 

 e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los  

porque estarei contigo para livrar-te” 

Jeremias 1:4-8 

E disse: 

“Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.”  

Mateus 4:18-19 

“Mas o Senhor lhe disse: Vai porque este homem  

é para mim um escolhido que levará o meu nome diante das nações,  
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dos reis e dos filhos de Israel.”  

Atos 9:15 

 

Muito emocionado, aceitei o chamado e disse: “Oh! Senhor meu Deus, quem 

sou eu para que se importe comigo, peço perdão por não ter aceitado o seu 

chamado a ser um pregador. Hoje aceito o teu chamado e me sinto muito 

honrado por ter me escolhido para anunciar o evangelho. Te amo Jesus e estou 

aqui para te servir, serei um pescador de homens, usa-me conforme a tua 

vontade.” 

Daquele dia em diante, comecei a renunciar às minhas vontades carnais. O 

desejo por riquezas materiais diminuía e meus desejos começaram a ser os 

desejos de Deus. Cristo me disse que a alegria Dele estava na renovação das 

pessoas, na transformação, na salvação das almas. Minha mente estava, cada 

vez mais, sendo transformada.  

Depois de ter aceitado o chamado de Deus, Ele me levou a ler a parábola 

das dez virgens. Era a divina confirmação por eu ter feito a escolha certa,  que 

é mostrar a salvação às pessoas: 

“Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando  

as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo.  

Cinco dentre elas eram tolas e cinco, prudentes.  

Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo.  

Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram.  

No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor:  

Eis o esposo vá-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se  

todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes:  

Dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando.  

As prudentes responderam: Não temos o suficiente  

para nós e para vós; é preferível irdes aos vendedores,  

a fim de o comprardes para vós. Ora, enquanto foram comprar,  

veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele  

para a sala das bodas e foi fechada a porta.  

Mais tarde, chegaram também as outras e diziam:  

Senhor, senhor, abre-nos! Mas ele respondeu:  

http://www.tiosam.net/e/C%C3%A9u_%28religi%C3%A3o%29
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Em verdade vos digo: Não vos conheço!  

Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora.”  

Mateus 25:1-13 

Além Dele estar me alertando, Deus me mandou alertar as pessoas de que 

elas não sabem o dia da volta de Jesus e, muito menos, o dia de sua própria 

morte, que é onde termina a chance de salvação de cada um. Quem morreu 

sem Cristo herdará o fogo eterno. A chance é enquanto estamos vivos. 

Ele me prometeu: 

“Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará  

e toda a língua que se levantar contra ti em juízo  

tu a condenarás; esta é a herança dos servos do Senhor  

e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor.” 

 Isaías 54:17 

 

O Espírito Santo teve uma influência especial nesse chamado. Ele me deu a 

convicção, em minha consciência, de que eu deveria proclamar o Evangelho e 

que era uma mais sábia decisão. 

“Por acaso, o Senhor Deus faz alguma coisa sem  

revelar aos seus servos, os profetas?”  

Amós 3:7 

 

Chamado e renúncia 

 

Estava claro o que Deus queria. Estava claro o motivo de eu estar sendo 

lapidado e que Ele tinha esse plano desde antes do meu nascimento. 
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O Espírito Santo vinha me preparando, me capacitando e me santificando 

para que pudesse atender ao chamado: 

“Certamente vocês sabem que são o templo de Deus  

e que o Espírito de Deus vive em vocês.  

Assim, se alguém destruir o templo de Deus,  

Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de  

Deus é santo, e vocês são o seu templo.”  

1 Coríntios 3:16-17 

 

“Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo,  

que habita em vós, proveniente de Deus,  

e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados  

por bom preço; glorificai, pois a Deus no vosso corpo,  

e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus”.  

1 Coríntios 6:15,19 e 20 

 

Estes versos bíblicos ensinam que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, 

por isso, não temos a liberdade de fazer dele o que nos apraz. 

O Espírito Santo me transformava, ia me guiando e me revelando as 

vontades de Deus:  

“Não por força nem por violência, 

mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.”  

Zacarias 4:6 

 

Eu gostava muito de consumir bebidas alcoólicas, mas para que eu servisse 

a Deus, verdadeiramente, eu deveria me abster disso. E Ele dizia: 

“E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão,  

mas enchei-vos do Espírito.”  

Efésios 5:18 
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“O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora; 

e todo aquele que neles errar não é sábio.”  

Provérbios 20:1 

 

“Não é dos reis, ó Lamuel, não é dos reis beber vinho,  

nem dos príncipes desejar bebida forte; para que não  

bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de quem anda aflito.”  

Provérbios 31:4-5 

 

“Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são:  

a prostituição, a impureza, a idolatria, a feitiçaria,  

as bebedeiras, as orgias, e coisas semelhantes a estas,  

contra as quais vos previno como já antes vos preveni.  

Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus.”  

Gálatas 5:19-21 

 

“Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne.  

Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza;  

e a sonolência cobrirá de trapos o homem.”  

Provérbios 23:20-21 

 

“Para quem são os ais? Para quem os pesares?  

Para quem as pelejas, para quem as queixas?  

Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos?  

Para os que se demoram perto do vinho,  

para os que andam buscando bebida misturada.  

Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho,  

quando resplandece no copo e se escoa suavemente.  

No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará.  

Os teus olhos verão coisas estranhas e tu falarás perversidades. 

 Serás como o que se deita no meio do mar  

e como o que dorme no topo do mastro. E dirás:  

Espancaram-me e não me doeu; bateram-me e não o senti;  

quando virei a despertar? ainda tornarei a buscá-lo outra vez.”  

Provérbios 23:29-35 
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Entretanto, as Escrituras não necessariamente proíbem que um cristão beba 

cerveja, vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. Aos cristãos se ordena que 

evitem a embriaguez. Aos cristãos também se ordena que não permitam que 

seus corpos sejam “controlados” por coisa alguma: 

 

“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 

 Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por 

nenhuma.”  

1 Coríntios 6:12 

 

“Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice!  

E se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta!” 

 Isaías 5:11 

“Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro!  

Tu, que lhe chegas o teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez.”  

Habacuque 2:15 

 

           Relutei por muitos e muitos dias para não entregar a Deus o vinho, a 

cerveja e as bebidas destiladas. Mas um dia renunciei as bebidas e aceitei a 

mudança. É difícil chegar a essa decisão, mas depois que se decide é só aceitar a 

condição de viver de outra forma e se torna simples. 

 

      O Espírito de Deus também pediu para mudar meu linguajar, pois eu dizia 

palavras obscenas freqüentemente: 

 

“Não acostumes tua boca a uma linguagem grosseira, 

 pois aí sempre haverá pecado. O homem acostumado  

a dizer palavras injuriosas jamais se corrigirá disso.” 

 Eclesiástico 23:17 e 20 

 

“Nenhuma palavra má saia da vossa boca,  

mas só a que for útil para a edificação,  

sempre que for possível e benfazeja aos que ouvem."  

Efésios 4: 29   

 

 

http://www.bibliaon.com/versiculo/isaias_5_11/
http://www.bibliaon.com/versiculo/habacuque_2_15/
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"O que guarda a boca conserva sua alma,  

mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína."  

Provérbios 13:3 

 

“Aquele que profere uma linguagem iníqua, não pode fugir  

de Deus e a justiça vingadora não o deixará escapar,  

pois os próprios desígnios do ímpio serão cuidadosamente examinados; 

 o som de suas palavras chegará até o Senhor,  

que lhe imporá o castigo pelos seus pecados.”  

Sabedoria 1:8-92 

 

        Devemos orientar nossas mentes a reagir com as palavras certas. Nos 

momentos de dor, de distração ou em crises é que revelamos o que somos. Reagir 

frente a essas situações sem palavras obscenas deve ser o nosso objetivo até 

eliminá-los por completo do nosso vocabulário. 

 

          Precisamos ir na contra-mão do mundo, a quem queremos servir? Ao 

usar os padrões de Deus você não agradará a muitas pessoas. Alguns não 

entenderão sua atitude e podem até rejeitá-lo.  

  

    Jesus nunca usou linguagem grosseira. Se você quer crescer cada vez mais 

espiritualmente, você tem que vigiar para não dizer tais palavras. Seja diferente e 

faça diferença ao seu redor.  

 

"... e a boca fala do que está cheio o coração."  

Lucas 6:45  

 

"Sejam imitadores de Deus."  

Efésios 5:1 

 

 

 

2
 O Livro da Sabedoria (ou Sabedoria de Salomão) é um dos maiores 

livros deuterocanônicos da Bíblia católica. Ele tem 19 capítulos e está 

localizado antes do livro de Eclesiastes.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Livros_deuterocan%C3%B4nicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
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            Comecei a me policiar e, depois de alguns meses, eu estava liberto. 

Hoje, não falo de forma alguma.  

 

        O Espírito Santo nos transforma diariamente e nos leva, sempre, a viver 

em santidade. Deixe para trás o homem velho e siga as instruções deixadas por 

Deus na Bíblia. 

 

         Conta-se que, certa vez, um ladrão entrou em uma casa e quando estava 

para sair, a família chegou e ele se escondeu embaixo de uma das camas. Ali, ele 

viu que antes de  deitar, a família leu um livro, oraram e dormiram. De 

madrugada, ele saiu do seu esconderijo, roubou o livro e desapareceu. Um ano 

depois, ele bateu naquela mesma casa, pela porta da frente, para devolver o livro 

e para pagar as coisas que roubara. Ele foi transformado em uma nova pessoa 

para a glória de Deus. Ele tinha começado a ler o livro (a Bíblia) e seu coração 

foi tocado pelo Espírito Santo para produzir uma profunda mudança. 

 

 

 

 

Outra carta da minha mãe 

 

 

         Mais uma vez, recebi uma carta da minha mãe, onde ela comenta sobre 

meu segundo julgamento, onde a pessoa que me acusava não havia comparecido 

pela segunda vez.   

Olá querido filho, 

Toda notícia ruim deixa de ser ruim quando nos acostumamos com ela e começamos a 

enxergar o lado bom da história. Está entendendo, meu filho? Que maravilha! Vamos 

continuar no efeito do poder de Deus, só Ele nos dá a certeza do amanhã, nos dá sono, nos tira 

o medo, nos faz ver que o ruim não é tão ruim assim. 



 

134 

 

Situações muito piores vêm acontecendo com pessoas todos os dias e que duram uma 

eternidade. Temos pessoas sem nenhuma chance de um horizonte pela frente. Esse é um ano 

marcante na vida de vocês, mas essa marca vai significar muito no futuro. Lá na frente vocês  

vão agradecer a Deus esse aprendizado intensivo. Será o raio de luz para o sucesso que os 

espera. 

Dá também para chorar bastante e reclamar com Deus ou dá para dar pulos para o alto e 

gritar: “Obrigado meu Deus por ter me ouvido e se lembrado de mim”. Tem companheiro seu 

que não pode telefonar porque não tem ninguém esperando do outro lado da linha. Não recebe 

carta, porque não tem família para mandar. 

Será que todos seus companheiros estão bem como você? Esta é a maior repreensão que Deus 

te deu, oferecendo uma nova chance de você se aproximar Dele. 

Falo sempre com sua tia lá em San Isidro e ela se mostra muito preocupada e com muita 

vontade que isso acabe logo. Ela não tem com quem dividir essa preocupação senão com seu tio. 

Estão distantes e sozinhos. Sofrem por saudade da família, dos amigos e de vocês. Eles têm 

medo de seu primo não ser bem assistido pelo advogado que ele tem. Mas já os tranquilizei, 

dizendo que toda semana estamos enviando um recado via e-mail para os advogados não 

pensarem que estamos conformados. 

Meu filho, não é só daí que chega carta de Deus; daqui também tem uma para você: 

“Tu és um ser humano, és o meu milagre e és forte, capaz, inteligente, cheio de dons e talentos. 

Entusiasma-te com eles. Reconhece-te. Aceita-te. Anima-te. Pensa que desde este momento 

podes mudar tua vida para o bem, se assim te propões e se enches de entusiasmo. Tu és minha 

criação maior. És meu milagre. Não temas começar uma nova vida. Não te lamentes nunca. 

Não te queixes. Não te atormentes. Não te deprimas. Como podes temer se és meu milagre?  

Estás dotado de poderes desconhecidos para outras criaturas no Universo. És único. 

Ninguém é igual a ti. Só em ti está aceitar o caminho da felicidade e enfrentá-lo seguindo sempre 

adiante. Até o fim, simplesmente porque és livre. Em ti está o poder de não amarrar-te às 

coisas. As coisas não fazem a felicidade. Fiz-te perfeito para que aproveitasse tua capacidade 
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e não para te destruíres com teus enganos mundanos. Dei-te o poder de pensar, te dei o poder 

de amar, te dei o poder de imaginar, te dei o poder de criar, de planejar, de orar. E te situei o 

poder dos anjos quando te dei o poder de escolha. Dei-te o domínio de escolher o teu próprio 

destino usando a tua vontade. O que tens feito destas tremendas forças que te dei? Não importa! 

De hoje em diante esqueça seu passado, usando sabiamente este poder de escolha. Opta por 

sorrir em lugar de chorar. Opta por criar em lugar de destruir. Opta por doar a acumular, por 

atuar em adiar, por crescer em lugar de consumir-te, opta por bendizer em lugar de blasfemar, 

opta por viver a morrer. E, aprende a sentir minha presença em cada ato de sua vida. Cresça 

a cada dia um pouco mais no otimismo e na esperança! Deixa para trás os medos e os 

sentimentos de derrota. Eu estou ao teu lado. Chama-me. Busca-me. Lembra-te de mim. Vivo 

em ti desde sempre e sempre estou te esperando para amar-te. Se hás de vir até mim algum dia, 

que seja hoje, neste momento! Cada instante que vives sem mim é um instante infinito que 

perdes de paz. Procura tornar-te simples, generoso, doador, com capacidade de extasiar-te e 

capacidade de comover-te ante à maravilha de sentir-te humano. Porque podes conhecer Meu 

amor, podes sentir uma lágrima, podes compreender uma dor. Não te esqueças que és Meu 

milagre.  Que te quero feliz, com misericórdia, com piedade, para que este mundo em que 

transitas possa acostumar-se a sorrir. E se és Meu milagre, então usa os teus dons e muda o 

teu meio ambiente, contagiando de esperança e otimismo sem temor porque Eu estou ao teu 

lado!” 

Deus. 

Filho, se você quiser ficar triste, junte seus motivos e fique bem triste. Se quiser ficar alegre, 

não se abaixe e não chore. Levante! Cante! Grite bem alto os motivos que você tem para se 

alegrar. Na próxima carta, enumere suas tristezas e no outro lado da carta coloque as suas 

alegrias. Estou curiosa para ver como vai ficar esta lista. 

Meu grande abraço, Deus te abençoe.  

Sua mãe 
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Deus de promessas 

 

         Depois de muito sofrimento, de muita tristeza, de muitas lágrimas, de 

muitas conversas com Deus, de muitos dias angustiantes, de ter lido a Bíblia 

várias vezes, Deus me dizia que Ele era a causa de tudo isso! E me fez diversas 

promessas a qual a maioria já se cumpriu: 

“Da mesma forma que por eles velei a fim de prejudicá-los,  

assim velarei para construir e plantar.”  

Jeremias 31:28 

 

“Regressarão entre gritos de alegria às alturas de Sião,  

acorrendo aos bens do Senhor: ao trigo, ao mosto e ao óleo,  

ao gado menor e ao gado maior. Sua alma se assemelha  

a um jardim bem regado e sua fraqueza cessará.  

Transformar-lhes-ei o luto em felicidade;  

os consolarei após o sofrimento e os alegrarei.”  

Jeremias 31:12-13 

 

“Eis o que diz o Senhor: Cessa suas lágrimas!  

Tuas penas terão recompensa, voltarão da terra inimiga.  

Desponta em teu futuro a esperança.” 

 Jeremias 31:16-17 
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“Eis que o meu servo prosperará, crescerá, elevar-se-á e será exaltado.”  

Isaías 52:13 

“Em breve o prisioneiro vai ser solto,  

não perecerá no cárcere e o pão não lhe faltará.”  

Isaías 51:14 

    

“Por aí voltarão àqueles que o Senhor tiver libertado.  

Chegarão a Sião com cânticos de triunfo,  

uma eterna alegria cingir-lhes-á cabeça;  

o júbilo e a alegria os invadirão;  

a tristeza e os lamentos fugirão.”  

Isaías 51:11 

 

“Sim, partireis com júbilo e sereis reconduzidos em paz;  

montanhas e colinas aclamar-vos-ão e todas as árvores  

do campo vos aplaudirão. Em lugar do espinheiro  

crescerá a cipreste, em lugar da urtiga crescerá a murta; 

 isso será para o renome do Senhor,  

um título para sempre imperecível.”  

Isaías 55:12-13 

 

“Porque o Senhor não repele para sempre. Após haver afligido,  

Ele tem piedade porque é grande sua misericórdia.  

Não lhe alegra o coração humilhar e afligir os homens.”  

Lamentações 3:31 

 

 

         Deus falava com minha mãe no Brasil e dizia a ela que sabia o que ela 

estava passando, mas que seria para o nosso bem aquela prova: 

“Fez-me Deus suportar cruel tormento.  

Assisti à deportação de meus filhos, que o Eterno lhes infligiu.  
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Eu os educara com alegria e fui obrigada a deixá-los  

partir com lágrimas de luto. Que ninguém se alegre  

com minha viuvez e meu desamparo! Por causa dos pecados  

de meus filhos vivo desolada, já que se afastaram da lei de Deus 

 negligenciando seus mandamentos, afastando-se dos  

caminhos de seus preceitos e não seguindo a vereda  

da disciplina segundo sua justiça. Vinde, vizinhas de Sião! 

 Pensai na deportação de meus filhos e filhas, que o  

Eterno lhes infligiu. Lançou contra eles um povo longínquo,  

povo insolente, de linguagem bárbara, sem respeito pelo ancião,  

sem piedade para com o pequenino. Roubou à viúva os bem-amados,  

deixando-me sozinha, sem as minhas filhas. E que posso eu fazer por vós?  

Somente aquele que vos infligiu estes males pode 

 salvar-vos das mãos de vossos inimigos.”  

Baruc 4:10-183 

 

“Severa é a correção para o que se afasta do caminho  

e o que aborrece a repreensão perecerá.”  

Provérbios 15:10 

 

“Do Eterno espero a vossa libertação, espero que do Santo me venha a 

alegria,  

pela misericórdia que breve vos será concedida pelo Eterno, vosso Salvador.  

Entre lágrimas e coberta de luto deixei-vos partir.  

Deus, porém, vos devolverá a mim para uma eterna alegria,  

porque as vizinhas de Sião, que viram a vossa deportação,  

verão em breve Deus conceder-vos a libertação,  

 

3
 O Livro de Baruque (Baruc) é um livro deuterôcanonico da Bíblia 

tradicional católica. No judaísmo e na maioria das igrejas protestantes é 
considerado um livro apócrifo. A obra possui seis capítulos, sendo que a 
autoria dos cinco primeiros é tradicionalmente atribuída ao profeta Baruque, 

enquanto que a autoria do sexto é atribuída a Jeremias. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Livros_deuterocan%C3%B4nicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livros_ap%C3%B3crifos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baruque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremias_(profeta)
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seguida de imensa glória e de fulgor emanando do Eterno.  

Suportai, filhos meus, com paciência o golpe da cólera divina.  

Fostes perseguidos por vossos inimigos; em breve, porém,  

assistireis à sua ruína, e sobre suas cervizes poreis os pés.  

Coragem, porém, meus filhos. Orai a Deus, pois aquele que vos feriu,  

lembrar-se-á de vós! Quisestes apartar-vos de Deus;  

ponde agora dez vezes mais zelo em procurá-lo.  

Porquanto, aquele que sobre vós precipitou a catástrofe  

conceder-vos-á, com a libertação, eterno regozijo.  

Olha! Eis que voltam os filhos que viras partir.  

Chegam do oriente e do ocidente, à voz do Altíssimo,  

repletos da alegria que lhes dá a glória de Deus.”  

Baruc 4:22-25,27-29 e 37 

 

      Deus não faz acepção de pessoas e quer se relacionar com você também. 

Ele está esperando um pensamento seu para mudar sua vida completamente. 

Digo isso porque Ele sempre mudou a história das pessoas que O buscaram e 

Ele é o mesmo de ontem e sempre será o mesmo! 

“... tende para com o Senhor sentimentos perfeitos e  

procurai-o na simplicidade do coração,  

porque ele é encontrado pelos que não o tentam 

 e se revela aos que não recusam a sua confiança”.  

Sabedoria 1:1-2 

 

           Às vezes, deixamos de receber nossas vitórias porque, 

momentaneamente ou até por muito tempo mesmo, esquecemos quem é o 

Nosso Senhor e o que Ele é capaz de fazer. E o melhor de tudo isso, Ele está 

querendo fazer! Ele está desejoso em fazer Sua boa obra em nós. Temos que 
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estar atentos às inúmeras transformações que acontecem ao nosso redor pelo 

poder de Deus.  

            Observe Deus trazer à realidade aquilo que não existe. 

"Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei  

coisas grandes e firmes que não sabes".  

Jeremias 33:3 

 

         Eu estava passando pela maior prova de minha vida e Deus não me 

deixou em nenhum momento. Ele esteve sempre ao meu lado. 

 

A diferença dos justos e dos ímpios 

 

Por diversas vezes, Deus me explicou a diferente sorte dos ímpios e dos justos: 

“As almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento as tocará.  

Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos:  

seu deslance é julgado como uma desgraça e sua morte  

como uma destruição quando na verdade estão na paz!  

Se aos olhos dos homens suportaram uma correção,  

a esperança deles era portadora de imortalidade  

e por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens  

porque Deus que os provou, achou-os dignos de si.  

Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto.”  

Sabedoria 3:1-6 

 

“Então, com grande confiança o justo se levantará  

em face dos que o perseguiram e zombaram dos seus males aqui em baixo.  

Diante de sua vista serão presos de grande temor e  
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tomados de assombro ao vê-lo salvo contra sua expectativa; 

 tocados de arrependimento, dirão entre si, e,  

gemendo na angústia de sua alma dirão:  

Eis, aquele de quem outrora zombamos  

e a quem loucamente cobrimos de insultos!”  

Sabedoria 5:1-4 

 

             A vontade de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre: 

 “Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça;  

os retos lhe contemplarão a face”  

Salmos 11:7 

 

“Os olhos do Senhor repousam sobre os justos  

e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.”  

Salmos 34:15 

 

“Clamam os justos e o Senhor os escuta  

e os livra de todas as suas tribulações.”  

Salmos 34:17 

“Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.”  

Salmos 34:19 

“Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios.”  

Salmos 37:16 

“O ímpio pede emprestado e não paga; o justo, porém, se compadece e dá.”  

Salmos 37:21 

“Fui moço e já, agora, sou velho, porém jamais vi  

o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão.”  

Salmos 37:25 
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“Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre.”  

Salmos 37:29 

“Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá;  

jamais permitirá que o justo seja abalado.” 

 Salmos 55:22 

 

“Abaterei as forças dos ímpios;  

mas a força dos justos será exaltada.”  

Salmos 75:10 

 

“O justo florescerá como a palmeira,  

crescerá como o cedro no Líbano.”  

Salmos 92:12 

 

“A luz difunde-se para o justo, e a alegria, para os retos de coração.” 

 Salmos 97:11 

“Alegrai-vos no Senhor, ó justos e dai louvores ao seu santo nome.”  

Salmos 97:12 

“Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação;  

a destra do Senhor faz proezas.” 

Salmos 118:15 

 

“Assim, os justos renderão graças ao teu nome;  

os retos habitarão na Tua presença.”  

Salmos 140:13 

 

“A maldição do Senhor habita na casa do perverso,  

porém a morada dos justos Ele abençoa”  

Provérbios 3:33 
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“O ímpio, com a boca, destrói o próximo,  

mas os justos são libertados pelo conhecimento.”  

Provérbios 11:9 

 

“O mau, é evidente, não ficará sem castigo,  

mas a geração dos justos é livre.”  

Provérbios 11:21 

 

“O desejo dos justos tende somente para o bem,  

mas a expectação dos perversos redunda em ira.”  

Provérbios 11:23 

 

 

 “O perverso quer viver do que caçam os maus,  

mas a raiz dos justos produz o seu fruto.”  

Provérbios 12:12 

 

“Pela transgressão dos lábios o mau se enlaça,  

mas o justo sairá da angústia.”  

Provérbios 12:13 

 

“Nenhum agravo sobrevirá ao justo,  

mas os perversos, o mal os apanhará em cheio.”  

Provérbios 12:21 

             Eu poderia continuar escrevendo mais muitas páginas com versículos 

que falam sobre os ímpios e os justos, mas creio que é o suficiente. 

             Deus me mostrou, através dos 150 salmos e provérbios, a imensa 

diferença entre a vida deles, me mostrou as bem aventuranças dos que andam 

nos caminhos corretos e dos que são chamados “justos”. E, para aqueles a quem 
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o mal é habitual, para quem a iniqüidade é um modo de viver, que se acomodam 

a ridicularizar a Deus e rejeitar as suas leis.  

               Para que você reflita: 

“Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta  

que leva à perdição e são muitos os que entram por ela.  

Como é estreito e apertado o caminho que leva a vida!  

São poucos os que a encontram.”  

Mateus 7:13-14 

 

 

 

Deus pede que eu escreva 

 

           Para quem não crê que Deus fala com aqueles que o buscam, está 

escrito: 

“Quem é de Deus ouve as palavras de Deus;  

por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus.”  

Jó 8:47 

 

“Clame a mim e eu responderei e lhe direi  

coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece." 

 Jeremias 33:3 

 

          Ele falou poderosamente comigo para que eu escrevesse um livro para 

mostrar ao mundo o que Ele fez em minha vida e para que, ao lerem, as pessoas 

conheçam a verdade e sejam libertas! Respondi, com entusiasmo, que sim e 
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durante muitas horas fiquei imaginando quantas coisas boas aconteceram 

naquelas quatro paredes.  

Olhando de outro ponto de vista, eu precisava agradecer cada vez mais a Deus 

por ter me colocado ali,  por ter me salvado do mundo e ajudado a salvar outras 

pessoas, resgatar outras almas. 

       Deus escolheu, em todo o mundo, um lugar onde eu pudesse ficar seguro, 

onde eu daria ouvidos a Ele por muitas e muitas horas, onde eu pudesse ser 

tratado, lapidado, onde Ele pudesse me dizer muitas coisas, me discipular e 

plantar o evangelho no meu coração. 

        Olhando ainda mais alto, Deus me salvou por meio daquele triste 

momento em que eu vivia. Foi dentro daquela cela fria que passei os momentos 

mais agonizantes de toda a minha vida. Foi ali que Deus fez milagres, Ele me 

deu visões, me ensinou a orar. Foi onde eu descobri a verdade. Se isto não 

ocorresse, a chance de eu viver a eternidade longe Dele seria imensa.  

           Ele me dizia:  

“Eu, o Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão,  

eu te formei e designei para ser a aliança com os povos,  

a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos,  

para tirar do cárcere os prisioneiros e  

da prisão aqueles que vivem nas trevas.”  

Isaías 42:6-7 

 

        Ele me disse essas palavras e, em seguida, o Espírito Santo me revelou 

que os cegos eram as pessoas mortas espiritualmente, que os prisioneiros do 

cárcere eram as pessoas que viviam acorrentadas aos vícios e armadilhas do 

mundo e que as pessoas que vivem nas trevas eram aquelas que não conhecem 

o evangelho ou, que conhecem, mas não crêem. 
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        Deus, falando desse povo, continuou: 

“Todavia é um povo saqueado e despojado,  

todos foram acorrentados nos cárceres,  

fizeram-nos desaparecer nas prisões;  

são expostos à pilhagem sem que ninguém os livre,  

despojam-nos e ninguém os faz restituir.  

Quem dentre vós prestará atenção a essas coisas?” 

Isaías 42:22 

 

          Eu prestei atenção, Pai, eu entendi o que o Senhor disse! O mundo 

precisa ser salvo! Eu farei algo para ajudar a salvar essas almas do inferno, 

escreverei o que for de sua vontade! E para toda a sua obra eu estou disposto a 

fazer. Eu estava sendo provado e, como é bom ser reconhecido como filho de 

Deus: 

“Filho meu, não desprezes a correção do Senhor  

e não desanimes quando por ele fores repreendido;  

pois o Senhor corrige a quem ama e  

castiga todo aquele que reconhece como filho.”  

Hebreus 12:5 

 

“Meu filho, não desprezes a correção do Senhor,  

nem te espantes de que ele te repreenda,  

porque o Senhor castiga aquele a quem ama  

e pune há quem muito estima.”  

Provérbios 3:1 

 

“Estais sendo provados para a vossa correção:  

é Deus que vos trata como filho.  

Ora qual é o filho a quem seu pai não corrige?  

Mas se permanecêsseis sem correção que é comum a todos,  



 

147 

 

seríeis bastardos e não filhos legítimos.  

Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e,  

no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão  

nos havemos de submeter ao pai de nossas almas,  

o qual nos dará vida? Os primeiros nos educaram por pouco tempo,  

segundo a sua própria convivência, ao passo que  

este o faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade.  

É verdade que toda correção parece, de momento,  

antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde,  

porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o  

melhor fruto de justiça e paz. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo.  

Os que claudicam tornem ao bom caminho e não se desviem.”  

Hebreus 12:7-13 

 

“Antes de poderem exercer o seu ministério, sejam provados  

para que se tenha certeza de que são irrepreensíveis.”  

1 Timóteo 3:10 

 

                   Confirmando, sempre: 

“Em toda a terra, dois terços dos habitantes serão exterminados  

e um terço subsistirá. Mas farei passar este terço pelo fogo;  

purificá-lo-ei como se purifica a prata,  

prová-lo-ei como se prova o ouro.  

Então ele invocará o meu nome,  

eu o ouvirei e direi: Este é o meu povo;  

e ele responderá: O Senhor é o meu Deus.”  

Zacarias 13:8-9 

 

                     Obrigado, Jesus, por ter me dado mais uma chance! Glórias a Ti, 

Poderoso Deus! 
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O grande dia 

         

Já passando dos sete meses de reclusão, os guardas me chamaram dizendo 

que tinha visita.  Meu advogado estava me esperando.  Cai de joelhos e orei 

com muita convicção:  

“Querido e amado Jesus, o Senhor que é Santo, Tu sondas meu coração e me conheces 

melhor do que eu mesmo. Sabes que acredito na sua salvação e ela está em suas mãos e não 

nas mãos do meu advogado. O Senhor sabe que meses atrás eu pedi que o Senhor fosse meu 

advogado e eu creio que nada, absolutamente nada, foge ao seu controle. Diz em tua palavra 

que até os cabelos de nossas cabeças estão contados e a minha vida está em tuas mãos. Eu 

creio que o Senhor é que dá a última palavra e eu estou indo agora falar com o advogado e 

peço ao Senhor que seja feita a tua vontade e não a minha, que a minha boca seja a tua boca 

Jesus. Abençoa a nossa conversa em teu nome! E muito obrigado pela vitória!” 

Limpei as lágrimas e fui falar com ele. Chegando lá, ele disse que meu rosto 

não era o mesmo e que eu estava diferente. Não nos víamos há algum tempo e 

eu pensei: “Glória a Deus, pois até a aparência da gente Jesus transforma.” 

O advogado começou a tirar papéis de dentro da pasta, muitos papéis, disse 

que tinha feito um acordo no meu processo e que o advogado do meu primo 

também tinha feito o mesmo. Ele me explicou que, como a pessoa que me 

acusava não comparecia aos julgamentos, eu iria ser julgado por um júri 

composto por 12 cidadãos americanos comuns; chamado de “júri popular”, 

onde eu poderia ser condenado ou absolvido e que, por serem  americanos,  a 

maioria não se agrada de imigrantes e que, por isso, era muito fácil eu ser 

condenado. 

O outro caminho seria fazer um acordo com o juiz, onde eu assinaria um 

documento que me declararia culpado e aceitaria ficar um ano preso, dos quais 

já tinha cumprido mais de 7  meses.  

O advogado me explicou que se eu tivesse um bom comportamento, seria 

liberado com dois terços da pena, ou seja, oito meses e, após estes oito meses, 
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seria liberto. Como eu nunca tinha me envolvido em briga e nem dado trabalho 

para os agentes penitenciários, isso significava que a minha pena terminaria em 

menos de um mês.  

Abracei o advogado, dei um glória a Deus e me alegrei.  

Antes de assinar, perguntei a Deus, em pensamento, se era a vontade Dele. 

Como resposta, recebi um grande arrepio nas costas e uma paz imensa invadiu 

meu corpo. Então, disse ao advogado que eu aceitaria o acordo. 

Ele já tinha os documentos impressos dentro da pasta, me deu e disse que 

meu primo também assinou o mesmo acordo para sair. Despedi-me do 

advogado, que me disse que, dentre alguns dias, iríamos ver o juiz para 

apresentar os documentos. 

Saindo da sala, escutei alguns presos perguntando se eu tinha boas notícias. 

Naquele momento, todos os presos na unidade já eram meus amigos e estavam 

na porta das celas me observando. Então, disse em alta voz, e em inglês: 

“Tenho boas notícias sim, em menos de um mês eu vou sair. Obrigado Jesus! 

Creiam em Deus que Ele é fiel! 

Fizeram muito barulho!! Para muitos ali eu tinha pregado a palavra e 

gostavam de mim. Éramos, de alguma forma, uma família. Entrei em minha 

cela, peguei um calendário nas mãos e contei os oito meses que eu aceitei de 

pena do dia em que eu entrei até o último dia e se cumpriria a promessa que 

Deus me fez: 

“No vigésimo quarto dia do nono mês  

a palavra do Senhor fez-se cumprir.”  

Ageu 2:10 

               Isso queria dizer: dia vinte e quatro de setembro. 

Glória a Deus que sabe de todas as coisas e que cumpre a sua palavra, que 

realiza o que diz; que sabe o passado, o presente e o futuro. Fiquei tão feliz, 
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mas muito feliz. Deus é maravilhoso! Quem era eu para receber aquela 

revelação? 

Foram várias as promessas que Deus me fez mas, em uma delas, Ele me 

mostrou várias e várias vezes, e eu não entendia realmente o que queria dizer: 

“Irei eu mesmo diante de ti, aplainando montanhas,  

arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro.  

Dar-te-ei tesouros enterrados e as riquezas escondidas,  

para mostrar-te que sou o Senhor,  

aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel.”  

Isaías 45:2-3 

Deus me dizia que iria à minha frente, arrebentando os batentes de bronze e 

arrancando os ferrolhos de ferro. Ele me revelava que teriam outras celas, mas 

eu nem queria pensar naquilo. 

Chegado o dia 24 de setembro daquele ano, eu tive um dia comum. Era o 

dia que terminava a minha pena. Como eu era imigrante e meu visto já havia 

vencido, eu teria que ficar em poder da imigração até ser deportado para o 

Brasil.  

No dia em que a imigração chegou para pegar cinco pessoas, o agente 

penitenciário me disse: “Ei, Brasileiro, pega suas coisas, você vai para casa!” Foi 

muito bom escutar aquelas palavras! Sorrindo, peguei minhas coisas, dei um 

abraço na pessoa que estava na mesma cela que eu. 

Os detentos começaram a se despedir de suas celas, entregando bilhetes com 

seus nomes, pedindo para eu mandar cartões postais, para orar por eles, uns 

emocionados, outros gritando. Eu estava feliz, mas por outro lado deixava para 

trás muitas pessoas que se tornaram queridas e que, assim como eu, estavam 

sendo transformadas. 

Consegui enviar minhas Bíblias, cartas e pertences para o Brasil antes de sair. 

A imigração me pegou e me transferiu para o centro de imigração de uma 
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cidade vizinha. Me colocaram em uma cela, tiraram várias fotos, respondi a 

algumas perguntas e, no outro dia, me transferiram para outro estado ao Sul. 

 

 

Atravessando os EUA 

 

Viajamos umas 4 horas em um ônibus, com grades nas janelas, para uma 

penitenciária em outro estado. Lá,  fiquei dois dias junto a outros imigrantes, a 

maioria mexicanos. Cada vez que chegávamos a uma nova penitenciária, 

tínhamos que nos adaptar ao lugar, com a cama, com os outros integrantes e, 

também, com as regras. 

Por onde passava, o meu assunto era Jesus. Eu pregava o evangelho a muitos, 

em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em inglês, português e espanhol. 

Plantei muitas sementes. Deus sempre fazia com que chegasse uma Bíblia em 

minhas mãos. Fiquei numa penitenciária, quase um mês, esperando outra 

viagem. Estávamos atravessando o país em direção ao Sul. 

Depois de ter passado por cinco penitenciárias, viajando de uma a outra, 

chegamos em uma prisão muito grande. Éramos 200 pessoas dentro de um 

ginásio de esportes, com policiais municipais, policiais da imigração, alguns 

policiais especiais chamados de “U.S Marshals” e muitos cães. Nos 

acomodaram em colchões colocados no chão, um ao lado do outro. 

Depois de dois dias nos levaram, em seis ônibus, para um aeroporto. 

Esperamos dentro do ônibus, debaixo do sol, acorrentados, sem poder ir ao 

banheiro durante três horas ou mais, até chegarmos à porta de um boeing da 

imigração americana. Subimos e nos acomodamos dentro do avião. Nunca 

tinha visto tantos policiais. Pararam o aeroporto até nos colocarem no ar. 
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O avião era todo adaptado, não tinha portas nos banheiros, mas sim argolas 

de metal no chão por onde passavam as correntes que ligavam as algemas uns 

aos outros. Metade do avião era de homens e, a outra metade, era de mulheres.  

Depois de algumas horas, chegamos à cidade de “El Paso”, fronteira com o 

México. Lá, ônibus nos esperava para nos levar para um grande centro de 

imigração. Já era a sétima prisão que eu entrava, onde me lembrei do que Deus 

havia me revelado na Bíblia: 

“Irei eu mesmo diante de ti, aplainando montanhas,  

arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro.  

Dar-te-ei tesouros enterrados e as riquezas escondidas,  

para mostrar-te que sou o Senhor, aquele que te chama  

pelo teu nome, o Deus de Israel.”  

Isaías 45:2-3 

Ele havia me preparado para passar por todas as prisões. Onde eu passava, 

ganhava almas para Jesus. Deus me ensinou a me comunicar em inglês e em 

espanhol e, onde Ele me colocava, eu falava desse Deus maravilhoso que eu 

havia encontrado. Lembro-me de ter pregado para americanos, mexicanos, 

porto-riquenhos, africanos, europeus, um palestino, cubanos, guatemaltecos e 

outros mais. 

De todos os perigos Deus me livrou, nenhuma gota de sangue me foi tirada, 

por muitos perigos eu passei, mas de todos Deus me livrou. Glórias a Ti, 

Senhor! Que tremenda experiência passei! 

Nesta última penitenciária, ao invés de divididos em cela, ficávamos em 

grandes blocos com 100 homens cada um. Depois de me adaptar, consegui 40 

letras de músicas evangélicas em espanhol na biblioteca. Depois consegui 

cópias desses louvores e todos os dias, às 19 horas, fazíamos um culto, 

louvávamos ao Senhor, contávamos nossos testemunhos, experiências com 

Cristo e pregávamos o evangelho.  

Muitas pessoas aceitaram Jesus e foram libertas. Muitos foram chamados e, 

por mais dura que fosse aquela experiência, eu agradecia a Deus diariamente. 
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Liguei para o Brasil, falei novamente com minha família e, chegou o Natal. 

Muitas pessoas em minha família me ajudaram, de uma forma ou de outra, com 

orações. Sempre preocupadas, mas sempre ajudando no que fosse possível.  

Alguns parentes a quem tenho grande agradecimento marcaram minha vida 

e, dentre elas, uma tia que, desde o início, acompanhou tudo por telefone, por 

e-mails, com o advogado. De todas as formas que se pode imaginar, ela ajudou, 

e me rastreou por todo aquele país. Nunca consegui agradecê-la à altura, creio 

que só Deus pode e vai sempre abençoá-la pelo que fez por mim. Ela mantinha 

contato com as mais diversas pessoas, de muitos lugares e não poupou esforços 

para ajudar a mim e ao meu primo. Só Deus e ela sabem tudo o que foi feito, 

quantos telefonemas, e-mails, quanto tempo... ela fez tudo com muito carinho, 

muito comprometimento, dando conforto à minha mãe, que repassava as 

informações às outras pessoas envolvidas. Glória a Deus pela vida dela!  

Meu tio também moveu muitas pessoas para me ajudar, não poupou 

esforços, tempo, dinheiro, telefone, preocupação, acompanhamento, atenção. 

Agradeço a Deus pela vida dele.  

Passei aquele Natal e o Ano Novo louvando, adorando durante a prova e 

dando glória a Deus. Confesso que já estava exausto daquilo tudo. 

Olhava-me num pedaço de metal polido e já não me reconhecia, minha 

aparência tinha mudado, Deus havia me transformado por fora também. 

Quando a malícia sai, quando somos verdadeiramente transformados, nos 

tornamos como crianças: 

“Se não vos tornardes como crianças, jamais herdareis o Reino de Deus.”  

 Mateus 18:3 

Creio que fiquei neste centro uns 80 a 90 dias. Um dia, por volta das 9 horas 

da manhã, anunciaram meu nome por um alto falante. Saí correndo em meio a 

todos para pegar meus pertences e minha Bíblia. Eu iria pegar o vôo para o 

Brasil em algumas horas.  Agradeci muito a Deus, aquela dura prova chegava 

ao fim. 
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Devolveram-me a roupa que eu tinha quando fui preso. Dois agentes da 

imigração me  levaram, em um carro comum, para o aeroporto e, em 2 horas, 

estávamos decolando rumo ao Brasil. 

Cumpriu-se mais uma promessa de Deus em minha vida: foi diante de mim 

abrindo as portas, abriu as portas de sete penitenciárias e me fez passar por 

todas, como abriu o mar para o seu povo passar. Assim, Ele cuidou de mim ao 

longo dos 370 dias de provação que passei, onde convivi com diversos tipos de 

pessoas, de diversos níveis culturais e de diferentes idiomas. Glória a Deus e eu 

te agradeço, Pai, pois tu és um Deus que cumpre com as Tuas promessas! 

 

 

 

Chegada ao Brasil 

 

Não dormi durante toda a viagem. Quando o avião pousou em São Paulo, e 

eu senti o cheiro do Brasil, deu vontade de abraçar Jesus. Em minha mente, em 

poucos segundos, eu revi imagens de muitos momentos dessa trajetória, do dia 

em que eu entrei nos Estados Unidos até aquele instante. 

Agradeci a Deus por estar de volta ao Brasil, por ter um novo começo. 

Entrando no aeroporto, a Polícia Federal não queria me deixar entrar pois 

estava sem passaporte que tinha ficado retido na imigração americana. Depois 

de muita explicação, me deixaram passar, e telefonei para a minha família. Logo, 

me transferiram algum dinheiro, pois eu só tinha a roupa do corpo e muita 

confiança que Deus supriria todas as minhas necessidades.   
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Comprei a passagem aérea para minha cidade, fui até uma lanchonete e fiz o 

pedido de comidas que eu não comia há muito tempo.  As duas atendentes do 

restaurante me perguntaram se era para viagem e eu respondi que não, que 

comeria ali mesmo. Eu dei graças e comi tudo o que desejei. Que bênção! 

Chegando na minha cidade, pela janela do avião, já vi minha mãe e meu irmão 

me esperando. Que alegria, que alívio! Desci a escada do avião e o Espírito 

Santo me disse que um dia eu saí daquele país sozinho e perdido, mas que 

depois da prova eu estava voltando para o meu país, acompanhado, e nascido 

de novo. 

Passou pela minha cabeça beijar o chão quando coloquei meus pés no solo, 

mas logo pensei que aquele beijo era para Jesus e não para o asfalto.  

Vi minha mãe e meu irmão a poucos metros de distância e nem parecia real. 

Eu tinha esperado tanto aquele momento, nem sei que palavras usar para 

descrever o semblante deles. Que alívio! Logo fui ver meu pai, conversamos 

durante algum tempo e fui para casa. 

Colocar os pés dentro de casa foi maravilhoso. Eu não conhecia a minha 

casa, minha família havia se mudado durante minha estada fora do país. Que 

felicidade estar livre novamente, poder caminhar para onde quisesse, sem 

guardas me dando ordens. 

Fui à casa dos parentes mais próximos, me alegrei com todos, revi meu primo 

que tinha chegado uns doze dias antes de mim. Conversamos bastante sobre 

tudo o que aconteceu e enterramos assuntos relacionados àqueles momentos 

que vivemos. 

Nos últimos cinco meses, eu havia pedido muito à Deus que me desse um 

emprego logo que eu chegasse, queria trabalhar e o inimigo sempre lançava em 

minha mente que eu não trabalharia, com as mesmas setas de fracasso que ele 

manda a todas as pessoas. 
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Para vergonha do diabo, cheguei na minha cidade numa quinta feira e, no 

sábado, eu já estava empregado, para a honra e glória do Senhor Jesus.  

 

 

O recomeço 

 

Estranhei um pouco a rotina dos primeiros dias. Eu não queria sair de casa 

nos finais de semana, sentia uma opressão do mal sobre a minha vida e sentia 

medo da escuridão. Fiquei uns seis meses em casa, saindo muito pouco, falando 

de Deus a minha família, lendo a Bíblia. Eu não ia a festas e recusava os convites 

que recebia. 

Fui algumas vezes com minha mãe à igreja que ela congregava, mas não me 

sentia bem. Eu não sentia a presença de Deus como sentia em minha casa, 

quando orava e lia a Bíblia em meu quarto. Comecei a pedir a Deus que me 

mostrasse outra igreja. 

Em meio às minhas orações, pedia a Deus que me desse condições de 

comprar um automóvel, pois quando fui para os EUA tinha deixado para meu 

pai vender e usar o dinheiro e, quando eu voltasse ao Brasil, ele me devolveria. 

Falei com meu pai, que me disse que havia investido na compra de uns bens 

e que, por aqueles dias, não poderia me devolver aquele dinheiro. Esperei no 

Senhor, sempre pedindo em minhas orações para que Deus fizesse o dia chegar 

mais rápido. 

Eu pegava emprestado o carro de minha mãe para sair uma vez ou outra. 

Comecei a me envolver com a vida do mundo, a vida comum, me distanciei de 

Deus, orava cada vez menos, não vigiei o bastante e, como está escrito: 
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“Aquele que está de pé cuide para que não caia.”  

1 Coríntios 10:12 

 

Então, numa tarde de sábado, fui a um churrasco com uns amigos. Nem 

imaginava que estava ali, caindo em uma armadilha de Satanás. Aos olhos 

humanos não, mas estava indo para um caminho onde o fim era o inferno.  

 

Chegando àquela casa, cumprimentei a todos e já me ofereceram cerveja e 

eu recusei mas, instantaneamente, um demônio disse ao meu ouvido que um 

copinho só não teria problema. Ele é astuto, é assim que ele nos leva para o 

inferno, é um pouco de cada dia. Ele é especialista em convencer as pessoas, 

ele conhece profundamente a palavra de Deus e sabe que Deus é justo e vai 

cumprir tudo o que está nas escrituras. 

 

De um copo de cerveja, apareceu um garoto com um litro de bebida destilada 

e limão fazendo as pessoas virarem os copos garganta adentro. Ofereceram-me 

por várias e várias vezes, eu recusei. Satanás estava usando aquelas pessoas para 

me derrubar e ele sabe exatamente como fazer. 

Eu aceitei cerveja, fui bebendo, depois uma bebida com chocolate, outro 

copo de bebida com limão e no meio da noite eu estava já alterado. Meu nível 

de responsabilidade já não falava mais alto que a música, as mulheres e as 

bebidas. Satanás já estava ali, dançando no meio de todos. Ele não brinca. 

Apareceu alguém com drogas e, no final da noite, eu já tinha caído.  

 

Estava com uma moça que eu nunca tinha visto antes e estava, novamente, 

sobre o poder do maligno. Deus poderia, com um olhar, me tirar dali, mas Ele 

sabe que temos que vencer o mundo. Eu desobedeci à voz do Espírito Santo. 

Ele me disse para não ir e eu fui contra aquela voz, que me dizia que aquele 

local não era para mim e que não tinha nada de bom ali. 

 

Por desobediência, eu caí, voltei a fumar e a beber, afinal, Deus me deu o 

poder de escolha. Por mais triste que Deus tenha ficado, Ele honra sua palavra, 

não mente e nem se arrepende: 

 

"Deus não é homem, para que minta;  

nem filho de homem, para que se arrependa.  
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Porventura, tendo ele prometido, não o fará?”  

Números 23:19 

Caí por minha culpa, por ter desobedecido à voz de Deus e à sua palavra da 

qual eu estava instruído: 

 

“as más companhias corrompem os bons costumes”.  

1 Coríntios 15:33 

 

É, eu conhecia a palavra: 

 

“Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,  

não se detém no caminho dos pecadores,  

nem se assenta na roda dos escarnecedores”. 

 Salmo 1:1 

Continuava temendo a Deus, mas sem o compromisso devido ao chamado 

que Ele me fez e o qual eu havia aceitado. Eu estava fazendo tudo errado, de 

novo, e agora satanás queria se vingar pelas almas que eu havia tirado das mãos 

dele. E ele investia contra a minha vida com muito mais intensidade. 

 

Jesus disse: 

 

“Quando um espírito mal sai de alguém, anda por lugares sem água, 

procurando onde descansar, mas não encontra.  

Então diz: Vou voltar para a minha casa, de onde saí.  

Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada.  

Depois sai e vai buscar outros sete espíritos piores ainda,  

e todos ficam morando ali. Assim a situação 

daquela pessoa fica pior do que antes.” 

 Lucas 11:24-26 

 

Jesus dizia essas coisas porque Ele sabe como agem os demônios e comigo 

não foi diferente. O homem pode cair um milhão de vezes, Deus vai levantá-

lo um milhão e uma; Deus se importa com quantas vezes você quer levantar. 
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Como os propósitos de Deus não podem ser frustrados, Ele já tinha 

mandado meu socorro e fez com que eu conhecesse uma moça pela internet. 

Ela morava no mesmo bairro que eu.  

 

Um dia, estávamos conversando. Ela me disse que estava se formando e 

procurava um emprego. Me perguntou se eu sabia de algo e, conversando um 

pouco mais, perguntei se ela saía e onde se divertia. Para minha surpresa, ela 

disse que saía sim, que iria para o culto e, raramente, ia para boates ou para 

aqueles lugares onde eu também ia.  

 

Essa moça era, de certa forma, separada, e não estava moldada ao mundo, 

mas o mundo tinha que se moldar a ela. Para mim, era muito diferente, muito 

novo, fiquei admirado e pensei: “se ela consegue se manter nos caminhos de 

Deus nos dias de hoje, eu também conseguiria viver daquela forma.”  

 

“Não vos conformeis com este mundo,  

mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito,  

para que possais discernir qual é a vontade de Deus,  

o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito.”  

Romanos 12:2 

 

“Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?  

Portanto, qualquer que se fizer amigo do mundo  

constitui-se inimigo de Deus.”  

Tiago 4:4 

“Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.  

Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.  

Porque tudo o que há no mundo é  desejo da carne 

 e cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.  

I João 2:15-17 

Não podemos servir ao mundo e a Deus. Eu estava em cima do muro, de 

novo: 

 

“Ninguém pode servir a dois senhores,  

porque ou há de odiar um e amar o outro  
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ou se dedicará a um e desprezará o outro.  

Não podeis servir a Deus e a Mamom” 

 Mateus 6:24 

Logo percebi que toda sua família eram seguidores de Cristo e que não só 

conheciam a Bíblia, mas praticavam a palavra de Deus.  

 

“Minha mãe e meus irmãos são aqueles  

que ouvem a palavra de Deus e a praticam.”  

Lucas 8:21 

Eu nunca tinha conhecido uma moça que não fosse aos lugares aonde eu ia 

e que não precisasse ir aos lugares que eu frequentava. Ela me convidou para ir 

num culto e eu resolvi conhecer, afinal, eu nunca tinha ido a uma outra igreja 

que não fosse aquela que eu estive desde criança. Combinamos de ir eu, ela e 

sua mãe num culto. 

 

Chegado o dia, algo deu errado para que elas não fossem, mas eu fui sozinho 

pois o Espírito Santo estava conversando comigo dentro do carro, me 

incentivando. 

 

Cheguei à porta de entrada da igreja, me receberam sem me conhecer e me 

cumprimentaram com abraços. Eu nunca tinha sido tão bem recepcionado em 

nenhum lugar antes como tinha sido ali. Sentei-me e olhei para as pessoas. 

Todas elas tinham uma Bíblia, até as crianças. Eu comecei a me questionar 

porque as pessoas não levavam Bíblias na igreja que eu frequentava desde 

criança.  

 

Comecei a frequentar aquela igreja com a moça e a sua mãe. Eu gostava, a 

palavra era bem ministrada, as pessoas faziam a obra de Deus com muita 

seriedade e tudo acontecia perfeitamente.  

 

Num desses cultos, vi uma pessoa sendo batizada em um tanque de água 

atrás do altar. Perguntei como faria para me batizar e fui instruído que teria que 

receber alguns estudos para que eu soubesse realmente o motivo do batismo e 

outros ensinamentos necessários. 
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Conversei com um dos pastores, que  me convidou a fazer um estudo bíblico 

nos próximos dias. Aceitei o convite e comecei a frequentar os cultos duas 

vezes por semana e fazia um estudo bíblico, uma vez por semana. 

 

Depois de algum tempo, eu estava novamente andando em santidade, estava 

orando frequentemente, lendo a Bíblia, me consagrando, em comunhão com 

Deus e, novamente, me separei. Fiz as pazes com Deus e resolvi dar atenção 

para o que fui chamado. 

 

Essa moça e sua família me deram uns livros, me incentivaram a buscar 

sempre mais a Deus e andar em Seus caminhos. As poucas vezes que conversei 

com o pai dela, percebi que ele era um “homem de Deus”, conhecedor da 

palavra e que ensinava com autoridade. 

 

Tive aquela família como exemplo, pedi a Deus que toda a minha família se 

convertesse e que andassem nos caminhos do Senhor como eles andavam. Ele 

me revelou muitas coisas nessa época, me fez promessas e ali começou uma 

fome imensa por salvar almas para Cristo novamente.  

 

Eu queria ser usado, eu queria ir aos presídios pregar aos cativos, aos 

perdidos, aos drogados. Deus, que conhece todas as coisas, sabia dessa vontade. 

Alguém disse que o peixe é pescado para morrer, porém o homem é pescado 

para viver. 

 

Deus mesmo me prometeu que eu seria pescador de homens e a promessa 

de Deus não falha! 

 

Outra revelação se cumpre 

 

 

Saindo um pouco do que estou escrevendo e voltando a falar do automóvel 

que eu estava esperando...  
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Eu estava aguardando, ansiosamente, meu pai devolver o dinheiro por mais 

de quatro meses. Ele ainda não havia conseguido juntar o dinheiro, já que estava 

investido em negócios. 

  

Então, perguntei a Deus que dia eu iria conseguir comprar o meu carro. E 

Ele me respondeu:  “No vigésimo quarto dia do nono mês.” (Ageu 2:10),  

exatamente o dia em que Ele prometeu que terminaria minha pena naquela 

primeira penitenciária que estive nos Estados Unidos. Eu pensei: “não pode 

ser!” Deus me dizia que exatamente um ano depois eu receberia o meu carro e 

ainda faltavam uns 90 dias. 

 

Você pode não acreditar, porque eu também não acreditei no que Deus 

estava me revelando. Avisei pra minha mãe, pro meu irmão e para duas tias o 

que Deus tinha me prometido. 

 

Deus mandou dizer ao meu pai que era para ele pagar o dinheiro que ele me 

devia, pois Deus iria restituir. Eu chamei meu pai e, na frente de meu irmão,  

disse: “Pai, Deus me disse que você pode me dar o dinheiro que me deve e que 

Ele mesmo vai te restituir, é Ele que vai me dar esse dinheiro através de você.” 

 

Meu pai me respondeu e me lembro como se fosse hoje: “Meu filho, Deus 

não vai fazer nada disso que você está falando, você tem que voltar para o 

mundo. Você não está mais onde estava, você tem que cair na real. Aqui no 

mundo é diferente, aqui Deus não faz milagre não, você tem que sair dessa 

paranóia de que Deus fala com você e voltar para a terra. Deus tem coisas mais 

importantes para fazer do que ficar preocupado com os seus problemas.”  

 

O valor que meu querido pai teria que me dar, para que você entenda, era de 

30 mil reais. 

 

O jeito que meu pai falou comigo me entristeceu muito. Satanás aproveitou 

aquele momento para colocar pensamentos pessimistas em minha mente. Mas, 

ao mesmo tempo, o Espírito Santo me consolou dizendo que Deus estava no 

controle de tudo e que Dele era a última palavra. Deus me usou, falei de Deus 

para o meu pai e para o meu irmão por mais de uma hora. O nome do Senhor 

foi glorificado e exaltado. 
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Como Deus usa as coisas loucas deste mundo: 

 

“Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo  

para confundir as sábias; e Deus escolheu  

as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes”.  

1 Coríntios 1:27 

E era difícil mesmo para meu pai escutar tais palavras saírem de minha boca. 

Quando eu terminei de falar até eu pensei no que eu havia dito, mas não era eu 

que falava e sim o Espírito Santo de Deus que habitava em mim: 

 

“... não cuideis de como ou o que haveis de falar;  

porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer.  

Porque não sois vós que falais,  

mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós.”   

Mateus 10:19-20 

Como prova de que era Deus que havia me dito tais coisas, depois de exatos 

três dias recebi uma ligação de uma pessoa que eu não conhecia. Ela se 

apresentou, disse que morava em uma cidade vizinha e que, há 18 anos, o pai 

dela tinha comprado alguns caminhões de meu pai. 

 

Ela disse que a família teve dificuldades financeiras, que não pode pagar o 

total negociado e tiveram que dar a casa em que moravam em troca da dívida 

dos caminhões. Me explicou que meu pai, na época, foi até a cidade dela e viu 

que morava uma senhora de idade na casa. Essa moça era ainda criança e, então, 

meu pai decidiu deixá-los morando lá, não quis receber a casa e disse que 

morassem lá tranquilamente. Ainda na ligação, ela me disse que era evangélica 

e que Deus havia dito para ela comprar a casa. Ela juntou o dinheiro que tinha, 

com o dinheiro de mais alguns familiares, e tinha intenção de comprar. 

Questionei o quanto ela queria pagar pela casa e ela me disse que poderia pagar 

30 mil reais, o exato valor que meu pai me devia. 

 

Para a honra e glória do Senhor, telefonei para o meu pai e disse o que Deus 

fez. Disse que tinha preparado isso há mais de 18 anos e que, provavelmente, 

teria planejado isso antes do meu nascimento. Disse que Deus se preocupa com 
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cada passo nosso, que Ele se importa com todas as coisas e que tudo está sob 

o Seu controle. 

 

“Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,  

nem jamais penetrou em coração humano o que Deus 

 tem preparado para aqueles que o amam.”  

1 Coríntios 2:9  

Satanás tentou de diversas formas atrapalhar tudo. Endureceu o coração de 

meu pai até ele me dizer que não faria o negócio. Ele disse que tinha dado a 

casa para aquelas pessoas e que não receberia o dinheiro deles. Depois, não 

conseguia achar no fórum a escritura da casa, os documentos todos estavam 

com problemas. Todo o tipo de coisa satanás tentou reter, colocou muitos 

obstáculos, mas a palavra de Deus é tremenda e a soberania de Deus não possui 

data de validade. 

 

“Agindo Deus quem impedirá”?  

Isaías 43:13 

 

Recebi o dinheiro, agradeci muito a Deus. Ele foi duplamente glorificado, 

pois a moça que comprou a casa disse que era o sonho daquela família comprar 

aquela casa e que o Espírito Santo tinha falado a ela que aceitaríamos aquele 

valor e que a casa seria deles, definitivamente. 

 

Pedi a Deus meu carro, que custava 44 mil reais, mas eu não tinha o restante 

do dinheiro. Deus tornou a me dizer que “no vigésimo quarto dia do nono 

mês” (Ageu 2:10) eu receberia meu carro. 

 

Faltavam ainda muitos dias e eu estava ansioso para andar de carro novo. 

Tendo boa parte do dinheiro, eu sonhava com aquele dia. 

 

Resumindo: Deus fez com que o carro de R$ 44 mil reais ficasse por R$ 37,5 

mil e tocou no coração de minha mãe para me emprestar o restante do dinheiro 

que faltava. Então, fiz o pedido do carro. 

 

Deus é maravilhoso. Chegando perto do dia que Ele me disse, meu carro 

chegou à concessionária. Era uma sexta-feira, dia 22 de setembro. Eu queria 
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muito pegar o carro para dar umas voltas no sábado, tentei de todas as formas 

retirá-lo, já que já estava pago e já era meu, mas não tive como retirá-lo. Eles 

me disseram que tinham que lavar o carro, fazer o seguro e, por fim,  não 

consegui retirar. 

 

Passei o fim de semana orando a Deus, para abençoar até eu tomar posse do 

carro na segunda-feira. Satanás já tinha me cansado com tantas manobras para 

fazer com que eu não recebesse minha bênção. 

 

Na segunda-feira, bem cedo, eu estava na porta da concessionária pegando 

o meu carro, como tinha pedido a Deus. Saindo da concessionária, bem na 

porta, o Espírito Santo me lembrou da promessa que Deus tinha me feito: o 

vigésimo quarto dia do nono mês.  

 

Caí em lágrimas, louvei e adorei o nome de Deus. Fiquei muito grato 

lembrando de todas as coisas que passei e também que Deus, de todas, me 

livrou. E que exatamente um ano após eu ter saído daquela primeira 

penitenciária, Deus me concedia a benção de ter um carro e cumpria com outra 

revelação dada a mim muitos meses antes do tempo.  

 

Chegando em casa, abri a Bíblia e Deus falou comigo: 

 

“Quem havia predito o que se passa, quem o tinha anunciado  

desde longa data? Não fui eu, o Senhor e nenhum outro?  

Não há Deus fora de mim."  

Isaías 45:21 

 

E disse: 

 

“Desde o princípio eu predisse o futuro, anuncio antecipadamente  

o que ainda não se cumpriu. Meu plano realizar-se-á,  

executarei todas as minhas vontades. O que disse,  

executarei, o que concebi, realizarei.” 

 Isaías 46:10-11 
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Deus revelava assuntos futuros a muitos personagens da Bíblia e continua 

revelando a todos os que O buscam, os que O amam, aos que praticam a Sua 

palavra e obedecem aos Seus mandamentos. 

 

Cumpriu-se mais uma promessa de Deus na minha vida, para a glória Dele. 

Obrigado, Deus forte, fiel e poderoso! 

 

 

 

Salvar quem? 

 

 

Pedi que Jesus escolhesse duas pessoas que Ele queria que eu pregasse a 

palavra, que eu fosse uma ferramenta para a salvação delas mas que fosse 

alguém difícil, que fosse para o nome de Cristo ser glorificado e o Espírito 

Santo me mostrou quem seriam.  

 

Uma delas é uma moça de 20 anos que estava se prostituindo em outro 

estado. A mãe dela trabalhava comigo, era uma pessoa muito humilde e, 

desesperada, me explicou a situação em que sua filha se encontrava. Me disse, 

em meio a lágrimas, que não sabia mais o que fazer para trazer sua filha de 

volta. 

 

Contou-me que teve um sonho, onde um homem esfaqueou sua filha 

brutalmente e que, para defender sua filha, ela correu para cima do homem, 

também com uma faca em punho, e a enterrou na barriga dele. Mais próxima 

daquele homem, ela o olhava na face e via que ele não era um homem, mas sim 

um demônio. Este levantou a camisa e mostrou àquela mãe que ele estava cheio 

de cortes e, rindo, falou: “Mulher, eu não morro, eu sou o Facada”. Ainda no 

mesmo sonho, aquela mãe viu outros demônios chegando e assolando sua filha. 

 

Eu disse a ela que se pedíssemos, em nome de Jesus Cristo, Ele traria a sua 

filha de qualquer lugar e que a libertaria de qualquer espírito maligno.   Sugeri 

que fizéssemos um jejum e orássemos até a sua volta. Ela aceitou e fez um 
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propósito com Deus, que se sua filha voltasse até o dia 10 de maio (dia das 

mães), ela doaria uma caixa de leite para uma família carente. 

 

Ela fez esse humilde propósito e eu disse que se fosse de coração, Deus se 

agradaria e que eu também daria uma caixa de leite a outra família. Pedi que ela 

cresse que Jesus era Deus e que, através das nossas orações, Deus chegaria onde 

nós não poderíamos chegar. 

 

Jejuamos por diversos dias, oramos continuamente para que Deus trouxesse 

a moça de volta. Algumas pessoas que trabalhavam conosco souberam desse 

propósito, mas a maioria não creu. Alguns até debocharam de nossa intenção 

e do poder da oração. Mas, para a vergonha de satanás e das pessoas que não 

creram no valor da oração, no dia 10 de maio, às 10 horas da manhã, aquela 

moça estava dentro de sua casa junto de sua mãe, para a honra e glória do 

Senhor Jesus! 

 

Quando a moça chegou, sua mãe orou a Deus agradecendo pela sua volta e, 

quando a mãe começou a ler um salmo da Bíblia, demônios se manifestaram 

no corpo da filha. Ela, possuída, virou os pulsos para trás, se contorceu como 

um animal e falou com voz grossa e diabólica. O inimigo dizia que não sairia 

daquele corpo e que aquela alma já pertencia a satanás. A mãe expulsou alguns 

demônios, em nome de Jesus, e, quando um saía da moça, outro se manifestava 

e falava com outra voz, proferindo palavras obscenas e ameaçando matá-la.   

 

A família chamou um casal de pastores conhecidos, que expulsavam 

demônios. E eles vieram e ministraram sobre aquela moça. Quando 

terminaram, o rosto da moça havia mudado, ela parecia mais nova e seu rosto 

já não demonstrava malícia ou maldade. 

 

A mãe me contou tudo o que aconteceu e que o sonho que ela tinha tido era 

Deus mostrando que a sua filha estava sendo escravizada pelo poder do mal. 

Jesus agora tinha libertado sua filha e ela pagou seu voto com Deus. 

 

Bom, a  segunda pessoa que o Espírito Santo me mostrou, a fim de 

evangelizar, era um rapaz que, alguns meses antes, tinha sofrido um acidente 

em uma corrida de motocross e estava em uma cadeira de rodas. Eu não conhecia 

o rapaz, só tinha ouvido falar dele, que era um amigo de um primo meu. 
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Consegui o telefone desse moço, liguei para ele e pedi para fazer uma visita. 

No mesmo dia, fui à sua casa, cumprimentei a sua mãe e conversamos. Depois 

de falarmos durante algum tempo, eu o convidei para ir a um culto comigo. Sua 

mãe me disse que ele usava drogas, consumia bebidas alcoólicas e, quando isso 

ocorria, ficava violento. 

 

Ele aceitou o convite e fomos ao culto. O pastor chamou os visitantes para 

perto do altar para que ele fizesse a oração. Fui empurrando-o em sua cadeira 

de rodas e, quando o pastor colocou a mão sobre a sua testa, o Espírito Santo 

me revelou que o André tinha sido liberto de um demônio que o escravizava.  

Então começamos uma campanha de sete sextas-feiras, onde eu orava sempre 

por ele. 

 

 

 

 

Batismo com Fogo 

 

 

         Um dia o André me disse que queria ir numa “festa rave” e eu disse que 

estas festas não eram boas, pois usavam muitas drogas. Ao final da conversa 

não consegui detê-lo. No outro dia, ele chegou em casa às 9h da manhã, bêbado 

e drogado. Conversei com a mãe dele e disse que ele seria totalmente liberto 

dessa escravidão, que não seria fácil, mas que Jesus nos daria a vitória. Eu sabia 

que o diabo não queria perder o André. 

 

Dias depois, na sala de minha casa, eu e um primo estávamos assistindo a 

um filme que aparentemente era inofensivo, mas era consagrado ao diabo. O 

Espírito Santo me disse que não era para ver aquele filme pois não edificava. 

Então, fui para o meu quarto ler a Bíblia. 

 

Comecei a orar pelo André e aqueles pedidos foram como uma luta. Senti 

uma oposição espiritual muito grande que nunca tinha sentido antes. Chamei 

todos que estavam em casa, minha mãe, minha tia e meu primo. Nos 
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ajoelhamos na sala e oramos pela vida do André. Enquanto eu orava, senti 

como se um poder maligno estivesse dentro de minha casa e que estava 

exatamente atrás de mim. 

 

        No meio da oração, disse em voz alta que um enviado de satanás estava 

presente e que estava atrás de mim. Nós todos abrimos os olhos, me virei para 

trás e olhei para o televisor com a imagem pausada em uma cena daquele filme 

que era consagrado ao diabo. Na tela, vi um homem de costas, com uma mão 

levantada fazendo o sinal de um tridente (um garfo que simboliza o poder do 

mal). 

 

Pedi que meu primo soltasse o filme mais um pouco e pausasse novamente. 

Ele o fez e, quando pausou, para a surpresa de todos, vimos  a imagem de uma 

mulher com a mão levantada fazendo o mesmo sinal que o homem havia feito 

antes: um tridente. 

 

Pedi que desligasse o televisor e continuamos a orar. Quando me levantei, 

tive a certeza de que aquela presença maligna não tinha saído de minha casa. 

Eu fiquei com medo, senti novamente aquela opressão, ouvia ele me dizer que 

era para eu deixar o André de lado e nunca mais procurá-lo. 

 

Eu não conseguia dormir, não queria ficar no quarto escuro e orei a Deus: 

“Pai eterno, eu sou teu servo e estou aqui com medo desse poder que está aqui 

ao meu redor. Eu lhe peço, Pai, que até amanhã esse medo suma e nunca mais 

volte. Atenda o meu pedido, em nome de Jesus.” 

 

Isso foi num sábado à noite. No outro dia, às 7h, eu estava em um estudo 

bíblico, quando observei um senhor muito pobre que se sentou em meio às 

pessoas. Fiquei parado, observando as roupas dele, que eram muito surradas e 

sujas.  

 

As pessoas estavam todas limpas e bem arrumadas, mas aquele homem 

estava passando dificuldades. Eu confesso que não olhei com olhos cristãos e 

reparei em suas vestimentas. Olhando atentamente, um botão metálico soltou 

de sua calça e caiu ao chão. Então, pedi perdão a Deus por ter olhado daquela 

forma para aquele senhor, esquecendo que ele tem o mesmo valor que eu e os 

outros ali. 
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Abri minha Bíblia e estava escrito: 

 

Se alguém tiver recursos materiais e,  

vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele,  

como pode permanecer nele o amor de Deus? 

1 João 3:17 

 

Pedi perdão novamente, fiquei envergonhado. Eu estava em uma luta 

constante comigo mesmo há muito tempo, tentando andar corretamente 

conforme o que eu estava aprendendo e não queria pensar, ou agir, como uma 

pessoa que não conhece a palavra de Deus. 

 

Fechei a Bíblia, abri novamente e Deus me mostrou a mesma página. 

Perguntei ao Espírito Santo em pensamento o que eu poderia fazer e Ele 

respondeu: “pegue o dinheiro que tiver consigo e dê a este homem, hoje ele 

precisa mais do que você. Eu respondi que sim. Terminando o estudo, chamei 

o senhor até a porta de meu carro, onde estava minha carteira, e dei o dinheiro 

que eu tinha. Pedi a ele que agradecesse a Jesus e não a mim. 

 

O senhor saiu contente e, quando virou as costas, meu coração disparou 

como nunca tinha acontecido em toda a minha vida. Minhas pernas, eu não as 

sentia mais. Elas ficaram sem controle, não conseguia andar corretamente, fui 

tomado de imensa alegria e tive uma sensação indescritível. Minha respiração 

ficou ofegante e parecia que eu estava em outra dimensão. Escorado em uma 

parede perto do carro pedi a Deus que me levasse até dentro da igreja, pois 

tinha começado o culto.  

 

Andando em passos curtos, cheguei ao meu assento. Eu não tinha a menor 

ideia do que estava acontecendo e estava suando frio. Um rapaz que estava ao 

meu lado perguntou o que estava acontecendo e eu disse que também queria 

saber. Ele deve ter pensado mil coisas, mas eu realmente não sabia o que estava 

acontecendo comigo, muito menos que aquilo vinha do alto. 

 

Aquele culto foi o melhor culto que eu já tinha visto. As palavras do pastor 

eram reveladas pelo Espírito Santo; eu queria sair correndo e gritando glória a 

Deus. Foi difícil me conter no assento. Terminando o culto, estavam todos 
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normais e eu estava todo molhado de suor, com dificuldade de andar, tendo 

arrepios longos e constantes. 

 

Entrei no carro sem força para empurrar o pedal da embreagem, orei e pedi 

a Deus que me desse condições de chegar em casa e que, depois, eu queria 

continuar sentindo tudo aquilo. Queria mostrar para a minha mãe o que estava 

acontecendo. Fui para casa com o carro, bem devagar, e, chegando em casa, 

minha mãe ficou assustada, me perguntou o que tinha acontecido e até quis me 

levar a um hospital. Eu também queria saber, eu não sabia, mas estava tendo 

uma maravilhosa experiência com o sobrenatural de Deus: um batismo novo, 

no Espírito Santo. 

 

O batismo no Espírito Santo é para todos que professam sua fé em Cristo, 

que nasceram de novo, e, assim, que receberam o Espírito Santo para habitar 

neles. Um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena foi batizar seu 

povo no Espírito Santo.  

 

 Antes de Jesus, João Batista disse:  

 

“E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento;  

mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu;  

não sou digno de levar as suas sandálias;  

ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.”  

Mateus 3:11 

 

Jesus ordenou aos discípulos para que não começassem a testemunhar até 

que fossem batizados no Espírito Santo e revestidos do poder do alto. 

 

“E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; 

 ficai, porém, na cidade de Jerusalém,  

até que do alto sejais revestidos de poder.”  

Lucas 24:49 

 

“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo,  

que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, 

 tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria,  

http://www.adoraiaosenhor.com.br/estudo-biblico-o-batismo-no-espirito-santo-o-batismo-com-fogo/
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e até aos confins da terra.”  

Atos 1:8 

 

No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, Ele assoprou sobre seus discípulos 

e disse: “Recebei o Espírito Santo” (João 20:2), indicando que a regeneração e 

a nova vida estavam sendo concedidas. 

 

Ser batizado no Espírito significa experimentar a plenitude do Espírito. Ele 

outorga ao crente ousadia e poder celestial para realizar grandes obras em nome 

de Cristo, ter eficácia no seu testemunho e pregação: 

 

“Pelo poder dos sinais e prodígios, em virtude do Espírito de Deus;  

de maneira que desde Jerusalém, e arredores, até ao Ilírico,  

tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo.”  

Romanos 15:19 

 

“Pois todos nós fomos batizados em um Espírito,  

formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos,  

quer livres, e todos têm bebido de um Espírito.”  

I Coríntios 12:13 

 

"Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado  

em nome de Jesus Cristo, para remissão de vossos pecados;  

e recebereis o dom do Espírito Santo".   

Atos 2:38 

 

O batismo nas águas é público e visível, porém, o batismo com o Espírito 

Santo é invisível. Jesus o compara com o vento, que só se manifesta pelos seus 

efeitos. Da mesma forma, só podemos saber se uma pessoa está, realmente, 

batizada com o Espírito Santo pela manifestação de suas obras. 

 

“Mas o fruto do Espírito é:  

amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,  

bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.  

Contra estas coisas não há lei.  

E  os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne,  

com as suas paixões e concupiscências.  
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Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.”  

Gálatas 5:22-25 

 

Esse poder não se trata de uma força humana e pessoal, mas de uma 

manifestação do Espírito Santo, na qual a presença, a glória e a operação de 

Jesus estão presentes com seu povo. 

 

“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,  

para que fique convosco para sempre.  

O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,  

porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis,  

porque habita convosco, e estará em vós.”  

João 14:16-17 

 

“Mas a manifestação do Espírito  

é dada a cada um, para o que for útil”  

1 Coríntios 12:7 

 

Eu estava recebendo essa manifestação, não sabia se era Deus que tinha se 

alegrado comigo, por eu ter ouvido e obedecido à voz do seu Santo Espírito.  

 

É lógico que Deus não precisa do meu dinheiro, Ele é que me deu a vida e 

tudo o que eu tenho, mas foi pela obediência em transferir para o mundo visível 

uma ordem vinda do invisível que começamos outro nível de relacionamento. 

Eu queria muito que alguém me explicasse o que estava acontecendo, que me 

respondesse quando iria terminar, se todos sentiam o mesmo e se iria acontecer 

novamente.  

 

Meu irmão, chegando em casa, me viu em meio àquela experiência e pediu 

pra minha mãe para me levar a um pronto-socorro. Eu disse a ele muitas coisas, 

eu estava cheio do Espírito Santo.  

 

Fui, então, levado pelo Espírito para fora de minha casa, com a Bíblia nas 

mãos, e Ele me disse que um demônio enviado de satanás estava dentro do 

corpo de uma pessoa a uma quadra de minha casa e que era para eu enfrentá-

lo. Disse-me que Deus atenderia minha oração e que nunca mais eu temeria o 

inimigo. 
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Desci a rua correndo e cheguei ao lado de um carro estacionado de frente a 

uma casa abandonada. Perguntei ao motorista o que ele fazia ali, ele me 

respondeu que estava esperando sua namorada e apontou para dentro da casa 

abandonada. Eu, tomado pelo Espírito Santo, puxei a maçaneta da porta do 

carro do lado do carona e o motorista, que estava com uma aparência muito 

estranha, acelerou o carro, que saiu patinando e virou a esquina em alta 

velocidade. 

 

Voltei a mim e o Espírito Santo que estava me encorajando me disse: meu 

filho, satanás correu de você, como está escrito: 

 

“... Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam.  

E Jesus disse-lhes:  Eu via Satanás, como raio, cair do céu.  

Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões,  

e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.”   

Lucas 10:17-19 

 

  Essa foi a forma que Deus usou para atender a minha oração. O medo 

do inimigo desapareceu e fui tomado de grande autoridade e confiança. 

 

Você deve imaginar o quanto foi estranho eu contar isso para minha mãe, 

ela riu muito! Eu disse que não achava engraçado, que tinha sido muito sério e 

que funcionou, que Deus conhece a cada um e sabe o que precisa ser feito para 

atender as orações de seus filhos.  

 

 Desde pequeno, vejo Deus atendendo as minhas orações. Creio que 

Ele atendeu quase todas e aquelas poucas que não atendeu, estou certo que era 

porque não seria bom para mim. 

Este batismo espiritual é necessário a todos os cristãos, visto que somente o 

Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. É quem nos ensina e nos 

revela os mistérios da palavra de Deus, é quem nos faz lembrar as palavras 

proferidas por Jesus, seus ensinamentos, suas profecias e seus sábios e santos 

conselhos. Enfim, necessitamos do batismo espiritual para nos fortalecer e 

poder vencer o pecado, os principados, as potestades, os dominadores deste 

mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. 
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Após esses acontecimentos, fui visitar outras igrejas, queria conhecer a todas. 

Tinha um chamado e me preocupava com ele. Um dia, visitei uma igreja onde 

quase todos os membros eram jovens e, lá, Deus me usou para falar com vários 

deles, muitos recém convertidos, tentando largar os vícios. Esses eram os que 

eu queria ajudar. 

 

Comecei a frequentar essa igreja, a conhecer as pessoas, a falar de Cristo e 

fui muito bem recebido. Ali, eu tinha a todos como uma segunda família. Fiz 

amizades e levei pessoas do mundo para aceitarem Jesus em suas vidas. 

 

Eu me preocupava com aqueles jovens e me sentia muito mal quando um 

deles se perdia, parava de frequentar a igreja ou voltava para os velhos 

caminhos. 

 

Não tínhamos um pastor e sim um presbítero de uma cidade vizinha que ia 

pregar só aos domingos. Enquanto isso, muitos jovens, com  dúvidas, ficavam 

sem direção. Duas horas de culto, por semana, não discipulava como eles 

deveriam ser discipulados. 

 

Eu já tinha lido algumas vezes a Bíblia e queria muito ensinar o pouco que 

sabia. O Espírito Santo me encorajava e pedia para fazer isso. Eu orava por eles 

e queria que eles soubessem mais, que crescessem espiritualmente. 

 

Chegou aos meus ouvidos que uma moça, chamada Camila, estava pensando 

em largar seu ministério, que era o de recepcionar e dar boas vindas às pessoas 

que chegassem à igreja, principalmente os visitantes. Deus me mandou ir falar 

com ela, que Ele que iria falar e não eu.  

 

Deus me usou para ensinar certas coisas para ela, que eu também não 

conhecia, e acabava aprendendo também. Deus discipulou nós dois por meio 

de seu Santo Espírito. Lembro-me uma vez, que estávamos dentro do carro 

com as Bíblias nas mãos há umas três horas. Eu pensava em ir embora, dei 

partida no carro e ele não pegou. Meu carro era bem novo, eu não tinha deixado 

nada ligado e não entendi o que ocorreu, então suspeitei que fosse algo vindo 

de Deus.  
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Confirmado! Deus falou que ainda não era para eu ir embora, que Ele tinha 

mais. Então fiquei ali mais umas duas horas pregando o evangelho, depois fui 

para casa em paz. 

 

Por muitos dias, falávamos horas sobre o reino de Deus. Algumas pessoas 

achavam até que nós éramos namorados, mas nós selamos uma amizade 

perante Deus e não permitimos nenhum sentimento diferente de amizade.  

 

A Camila foi crescendo espiritualmente e, um dia, o presbítero que pregava 

em nossa igreja a elogiou em frente a toda igreja, disse que ela estava firme na 

fé e nos caminhos do Senhor, que tinha crescido muito com Deus. Muito me 

alegrei ao ouvir aquelas palavras. 

 

Ela hoje tem dois ministérios, e é líder de um. Ela não tinha carro na época 

e começamos a orar para que Deus desse um carro a ela, como Ele fez comigo. 

Depois de uns sete ou oito meses revi a Camila. Ela estava com um carro 

novinho, ainda sem placa, em frente à sua casa. Eu fiquei muito contente que 

Deus atendeu nossas orações e a honrou.  

 

Só para que saibam: se ela fosse comprar um carro com o salário que ela 

tinha demoraria alguns anos. Deus é tremendo! Quanto ao André, a Camila 

também era sua amiga, e nós mantivemos contato com ele para que se 

convertesse totalmente. 

 

 

 

Dons Espirituais 

 

 

Eu ia às vigílias todas as sextas-feiras e, uma vez ou outra, à noite, ia a um 

monte orar. Esse monte fica numa chácara de uma casa de recuperação de 

drogados, que tem mais de 40 anos de existência. Subi ao monte 38 vezes e, 

logo na primeira vez, recebi o dom de línguas. 
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Estava ao lado de um amigo, que estava orando em línguas estranhas, e orei 

ao Senhor pedindo que, se tivesse algo no mundo espiritual me impedindo de 

receber esse dom, se tivesse algo de errado comigo ou qualquer outro 

obstáculo, que fosse quebrado em nome de Jesus. 

  

O Espírito Santo logo derramou algo sobre mim e comecei a orar em línguas 

estranhas. Eu não entendia o que orava, mas sentia como se fosse melhor que 

qualquer oração que eu pudesse fazer. Estava entrando em outro nível com 

Deus, eu chorava, suava, pulava e sentia muito forte a presença de Deus.  

 

Existem pessoas que não acreditam nessa manifestação do Espírito Santo de 

Deus, pensam que são espíritos malignos. Essas pessoas não crêem porque não 

tiveram tal experiência. Onde se louva e adora o nome de Jesus, espíritos 

malignos não aguentam ficar por perto por um longo período. Tocávamos e 

cantávamos sempre 10 hinos de adoração a Deus, e orávamos por horas. 

Muitos ali eram tocados e tinham experiências maravilhosas.  

 

Jesus orava nos montes. Outras pessoas também tinham recebido dons e foi 

sempre maravilhoso se retirar da cidade para adorar e louvar o nome do Senhor. 

 

“Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.  

E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.  

E há diversidade de operações, mas é o mesmo  

Deus que opera tudo em todos.”  

1 Coríntios 12:4-6 

 

“Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria;  

a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência;  

a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; a outro, pelo mesmo Espírito,  

os dons de curar; a outro a operação de milagres; a outro a profecia;  

a outro o dom de discernir espíritos; a outro a variedade de línguas;  

e a outro a interpretação de línguas. Mas o mesmo Espírito  

opera todas estas coisas, distribuindo particularmente  

a cada um como quer.”  

1 Coríntios 12:8-11 

 

“E Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas,   
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outros como evangelistas,  outros como pastores e mestres,  

tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério,  

para edificação do corpo de Cristo; até que todos  

cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, 

 ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo.”  

Efésios 4:11-13 

 

“Os crentes que eram de circuncisão, todos quantos tinham  

vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre  

os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo;  

porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus.”  

Atos 10:45-46 

 

“Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,  

e falavam em línguas e profetizavam.”  

Atos 19:6 

 

Os dons do Espírito Santo são apenas isso: presentes que nos são concedidos 

e que operam quando e como o Espírito Santo determinar, não como nós 

determinamos. Nós não podemos invocar os dons ou forçá-los a operar em 

nossas vidas quando nós quisermos. Eles estão em operação somente quando 

Deus assim determina.  

 

Devemos andar em obediência e fé. Parte dessa fé é a compreensão e a 

aceitação de que os dons operam somente da forma que o Senhor deseja. 

 

  Eu era a pessoa mais desconfiada do mundo para crer em qualquer 

coisa que eu não pudesse ver. Para você, que é como eu era, pense que você só 

tem esta vida aqui na terra, sua chance é essa, você pode ser salvo e nunca ver 

nenhum sinal de Deus, nenhuma cura, nenhum milagre, nenhuma maravilha, 

pode nunca ver um demônio manifestado em um corpo humano e ser expulso 

por alguém em nome de Jesus. Se você não estiver aberto a conhecer o que 

Deus deixou, você não vai ver, não vai conhecer.  

 

Ao contrário dos espíritos malignos, que entram por brechas escravizando 

as pessoas, o Espírito Santo só entra se for convidado e quando entra, ele limpa 

e purifica a casa, ele convence do pecado e faz grande obra. 
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É uma pena existir regras impostas por homens, por placas de igrejas, onde 

pensam e apregoam que só os membros de sua igreja serão salvos; outros não 

crêem em milagres, pensam que imagens têm poderes e daí por diante. 

  

     Sua chance é essa, por que não convidá-lo a entrar? Garanto que o que 

aconteceu comigo foi grandioso, real, tremendo e Deus não usa protocolo para 

derramar os dons sobre nós. Eu não tenho as palavras apropriadas para 

descrever como é ter uma experiência dessas com Deus, se você o buscar 

verdadeiramente, Ele te dará uma também. 

 

Deus pede que o busquem e garante que o encontraremos: 

 

“Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão;  

batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede,  

recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate,  

a porta será aberta.”  

Mateus 7:7-8 

 

O Deus do universo fica animadíssimo ao ver quando nos voltamos para 

Ele! É, então, de se admirar que Ele deseje que o busquemos, para que ele nos 

receba com a mesma alegria com a qual o pai recebeu o filho de volta! 

 

O Espírito Santo é a terceira Pessoa da Trindade. É nas Sagradas Escrituras 

denominado como "o Espírito", "o Santo Espírito", "o Espírito de Deus", "o 

Espírito do Filho de Deus" e o "Consolador". O Espírito Santo é uma pessoa 

da Santíssima Trindade e não simplesmente um método de ação divina. 

 

Na criação do mundo: 

  

“A terra era sem forma e vazia; e  

havia trevas sobre a face do abismo,  

mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.”  

Gênesis 1:2 

 

É como auxiliador do homem, é ainda aquele que pode ser negado, 

entristecido e apagado: 
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“E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,  

no qual fostes selados para o dia da redenção.”  

Efésios 4:30  

 

“Não extingais o Espírito.”  

1 Tessalonicenses 5:19. 

 

O derramar do Espírito sobre nós é verdadeiro, é uma experiência 

sobrenatural e inesquecível que recebemos como um presente de Deus. Para o 

homem carnal é difícil acreditar nas coisas espirituais, para ele é loucura! 

 

“Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem;  

mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 

Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios  

e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio?  

Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século?  

Porventura não tornou Deus, louca a sabedoria deste mundo?  

Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a  

Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes  

pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal,  

os gregos buscam sabedoria; mas nós pregamos a Cristo crucificado,  

que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.  

Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, 

 lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.  

Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens;  

a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque,  

vede irmãos, a vossa vocação, que não são muitos  

os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos,  

nem muitos os nobres que são chamados.  

Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo  

para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas fracas  

deste mundo para confundir as fortes; Deus escolheu  

as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que  

não são para aniquilar as que são.  

Para que nenhuma carne se glorie perante ele.  

Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito  
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por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção;  

Para que, como está escrito:  

Aquele que se gloria glorie-se no Senhor.”  

I Coríntios 1:18-31   

 

Em um domingo, fui batizado nas águas. Nesse dia, para a minha surpresa, 

e como resposta às minhas orações, o André também desceu às águas. Eu o 

peguei da cadeira de rodas, em meus braços, e ele foi batizado ao meu lado para 

a honra e glória do Senhor Jesus. 

 

Dias atrás eu o vi com sua namorada em uma sorveteria. Ele está nos 

caminhos do Senhor e está se recuperando fisicamente do acidente que sofreu. 

Em breve, creio que Jesus o curará totalmente, pois ele já é uma nova criatura. 

 

Existe um relacionamento com Deus mais profundo do que o que você 

conhece. Com o tempo e a perseverança na busca, níveis mais e mais profundos 

de relacionamento podem ser alcançados.  

 

Nunca subestime o que Deus pode fazer! Creia! Deus sempre tem algo novo, 

experimente! 

 

 

 

 

 

 

Apascente as minhas ovelhas 

 

 

       Nesta igreja onde passei a congregar e a maioria dos membros eram 

jovens, eu via muitos aceitando Jesus Cristo em suas vidas, sendo libertos dos 

vícios. Eles mudaram seus caminhos e se converteram verdadeiramente. Vi 

também algumas pessoas caindo, voltando às drogas, ao alcoolismo e eu não 

queria aceitar aquilo. Eu queria resgatar aquelas pessoas, eu não admitia que 
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elas voltassem aos velhos caminhos depois de já ter conhecido o amor de 

Cristo. 

 

       Lá só tinha culto aos domingos. Eram duas horas de boas informações 

contra toda uma semana bombardeada por más informações, televisão, filmes, 

rádio, companhias erradas e outras coisas que levavam as pessoas a pecar. O 

presbítero que passava a palavra à igreja não podia se comprometer 

profundamente com as ovelhas, ele morava em uma cidade a 90 quilômetros 

de distância, chegava em cima da hora do culto para pastorear uns 200 jovens. 

Ele não podia se comprometer verdadeiramente e não entendia a 

responsabilidade de cuidar de tantas almas.  

 

Certa vez, enquanto estava orando a Deus pela vida desse presbítero, abri 

minha Bíblia e Deus me disse: 

  

“Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro:  

Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes?  

Respondeu- lhe: Sim, Senhor; tu sabes que te amo. Disse-lhe:  

Apascenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe:  

Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor; 

 tu sabes que te amo. Disse-lhe: Pastoreia as minhas ovelhas.  

Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me?  

Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez:  

Amas- me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas; 

 tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas.”  

João 21:15-17 

 

Eu respondi: “Pai, eu não sou o pastor dessas ovelhas, como vou pastoreá-

las?” Deus me disse: “Faça a sua parte!” 

 

     Pedi ao Espírito Santo uma estratégia para chegar a todos eles, então Ele 

me revelou que eu deveria usar e-mails. Obedeci. Peguei os e-mails dos membros 

e da maioria das pessoas que já tinham visitado a igreja e que haviam deixado 

seus contatos para receber informações dos cultos e eventos. 

 

     Consegui cerca de 700 e-mails e fiz estudos de assuntos relacionados ao 

Reino de Deus. Chamei-os de "Bible studies" que, traduzindo, significa estudos 
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da Bíblia. Fazia dois por semana e mandava a essas pessoas. Eu orava e pedia a 

Deus que me mostrasse o que escrever, qual era a vontade Dele. 

 

       Deus sempre colocou no meu coração o que escrever. Tinha uma 

resistência do mal para que eu não escrevesse tais estudos, afinal, eram todos 

jovens recém convertidos e esses e-mails atrapalhavam, muito, as obras de 

satanás. 

 

    Era nítido o que satanás fazia para que esses estudos não ficassem prontos. 

Muitas coisas davam errado na hora de escrevê-los e no momento de enviá-los, 

mas Deus me protegia com seus anjos e os estudos chegavam àquelas pessoas, 

acrescentando um pouco mais de informações boas àquelas ovelhas que, de 

certa forma, não recebiam a atenção que lhes era devida. 

 

        Deus colocou assuntos básicos em meu coração que respondiam as 

perguntas mais frequentes de um recém-convertido a respeito do reino de 

Deus. Nada muito profundo, mas que fez - e ainda faz - diferença em muitas 

vidas.  

O primeiro estudo 

 

 

O primeiro estudo foi sobre o nosso inimigo, satanás. Deus pediu para eu 

alertar aqueles jovens que estamos em constante batalha espiritual e, se o povo 

de Deus não conhecer as armas do inimigo, como vai vencê-lo? 

 

Ninguém entra em uma guerra de peito aberto, sem estratégia, sem armas, 

sem proteção e munição. 

 

Satanás quer dizer adversário. Quando saí da penitenciária, eu caí por não 

ficar atento às armadilhas dele e, como aconteceu comigo, com certeza o diabo 

tem laços e armadilhas preparados para cada um. Ele ainda intensifica sua ação 

quando as pessoas aceitam Jesus em suas vidas, se arrependem dos seus 

pecados e são transformadas em novas criaturas. 
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  Esses recém-convertidos não tinham a menor noção de quais eram as 

armas que satanás usava, de como ele agia, de quais eram seus poderes e como 

se tornavam presas fáceis para ele. Está escrito: 

 

“Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.  

Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar  

firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta  

não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades,  

contra os dominadores deste mundo de trevas,  

contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.”  

Efésios 6:10-12 

 

  Todos nós travamos uma batalha durante toda a nossa existência com 

um grande adversário que é satanás, o diabo. Jesus falou sobre o diabo, a Bíblia 

fala sobre o diabo, então tomemos cuidado. 

 

          Não estou fazendo apologia ao diabo, mas se você está numa guerra, 

você tem que conhecer o inimigo. Alguns nomes que ele possui indicam 

características de suas ações. Ele é chamado de maligno, aquele cuja essência 

do seu caráter é inclinada para o mal. Outro nome que é chamado é “belial” 

que significa indigno, perverso. Ele não brinca de ser diabo. 

 

          Satanás é chamado na Bíblia de querubim ungido, perdeu a sua glória, 

mas não o seu poder, levou consigo um terço dos anjos dos céus. Eles são seus 

principados e potestades, que são demônios classificados em várias hierarquias 

de poder num reino muito organizado. São demônios comandando demônios 

que agem contra tudo que for relacionado a Deus. São chamados príncipes das 

trevas e agem no mundo espiritual. São exércitos preparados para qualquer tipo 

de batalha. 

 

           Satanás atua em níveis de batalha.  

 

O primeiro nível é o individual, onde ele mantém uma guerra pessoal com 

cada ser humano. O segundo nível é o coletivo, familiar, pois ele sabe que se 

atingir alguma pessoa que você gosta, vai te atingir também. O terceiro nível de 

batalha é o local; ele atua no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Podemos 

perceber que em alguns bairros, as pessoas são mais escravizadas pelo 
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alcoolismo, enquanto em outros imperam a prostituição, o tráfico e o consumo 

de drogas, crimes violentos  e assim por diante. Outro nível é o nacional, ele 

atua nas nações, no poder, na corrupção, na maldade, na ganância pelo dinheiro 

ou diferenças econômicas. Ele perturba as nações e promove guerras entre elas.  

 

           Nós não vemos, mas existe uma batalha espiritual constante e 

temos que saber nos proteger continuamente.  

 

         Com certeza, esta tem sido uma grande dúvida para muitas pessoas que 

não sabem se proteger e como vencer o diabo. Nem imaginam como lutar 

contra ele. Alguns tremem na sua frente a ponto de não ter uma só palavra. E 

nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldades nessa área, porque lhes falta, 

principalmente, o conhecimento da Palavra de Deus. 

 

"O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento..."  

Oséias 4:6 

 

          Existem pessoas que quando se deparam com satanás, no momento de 

enfrentá-lo, ficam estáticos, imóveis e alguns chegam até a recuar, sentindo-se 

intimidados. Outros se sentem incapacitados, amedrontados, apavorados e, 

muitas vezes, assustados com suas ameaças.  

 

          Tenho visto e ouvido que muitos têm levado uma vida de sofrimentos, 

perdas e derrotas. No momento do aperto, da dificuldade, da opressão, e até 

mesmo das tentações, não sabem como reagir, não sabem como guerrear.  

 

"Sedes sóbrios e vigilantes; o diabo, vosso adversário,  

anda em derredor, como leão que ruge,  

procurando alguém para devorar."  

1 Pedro 5:8 

 

          Quero lhe dizer que satanás é um ser derrotado, porém inconformado, 

tanto que ele próprio confessa a sua derrota e sabe que seu destino foi traçado 

por Deus: o lago de fogo. Revoltado, e por  não aceitar as condições impostas 

sobre ele, quer levar consigo o homem. 

 

"O diabo, o sedutor deles, foi lançado para  
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dentro do lago de fogo e enxofre,  

onde também se encontram não só a besta  

como o falso profeta;  

e serão atormentados de dia e de noite  

pelos séculos dos séculos."  

Apocalipse 20:10 

 

 O diabo tem tudo registrado: o que falamos, como agimos, nosso atos 

e atitudes. Precisamos ser mais atentos, mais diligentes, policiar nossas palavras, 

observar com precaução nosso comportamento, para não darmos vazão e nem 

sermos instrumentos dele.  

 

          Devemos ter cuidado com nossos atos e palavras. É preciso ter 

prudência, porque o diabo trabalha mediante aquilo que falamos. Nossas 

palavras tem poder e ele as usa para nossa própria destruição.  

 

"Se alguém dentre vós cuida de ser religioso  

e não refreia sua língua, antes engana o seu coração,  

a religião dele é vã."  

Tiago 2:26 

 

           Várias são as advertências que encontramos na Bíblia sobre o cuidado 

que devemos ter com a língua. 

 

“Mas nenhum homem pode domar a língua.  

É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal.  

Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens,  

feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca  

procede bênção e maldição.  

Meus irmãos, não convém que isto se faça assim.  

Porventura deita a fonte de um mesmo manancial  

água doce e água amargosa?”  

Tiago 3:8-11  

 

Muitas pessoas vivem infelizes, arruinadas, fazem planejamentos e nada vai 

para frente, a vida financeira é um arraso, a família está desunida, sem falar de 
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outros sofrimentos. Elas não percebem que satanás está operando devido às 

suas próprias palavras.  

 

          A língua desenfreada ou uma conversa descuidada pode ser uma arma 

para ele atuar contra nossa própria vida. 

 

"O que guarda a boca conserva a sua alma,  

mas o que muito abre os lábios tem perturbação"  

Provérbios 13:3 

 

          Por ser um espírito, o diabo leva algumas vantagens sobre a raça 

humana, pois ele não dorme, não come, não pára para descansar, e 

principalmente, não brinca. Quando ele domina uma pessoa, faz o que quer 

com ela, explorando, maltratando e escravizando. Ele só vem para destruir e 

seu objetivo principal, que é matar, porque é um assassino.  

 

          Se você brincar com ele, ele não brinca com você. Se você quiser estar 

em paz com ele, em hipótese alguma ele vai querer porque ele odeia o homem. 

Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e isso o aborrece. 

 

          Ele odeia tudo o que Deus criou. Muitas pessoas brincam de ser crentes, 

não tendo um bom testemunho de vida cristã, como se fosse moda ser 

evangélico, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele é mau, é homicida, não 

escolhe idade, cor, sexo. É covarde e mentiroso. 

 

"Vós tendes por pai ao diabo e querei fazer  

os desejos de vosso pai.  

Ele foi homicida desde o início e não se firmou na verdade,  

porque não há verdade nele."  

João 8:11 

 

           É por isso que eu o alerto para conhecer o inimigo. Ele pode 

estar agindo na sua vida, pode estar trabalhando dentro da sua casa, na sua 

família, no seu trabalho, pode estar causando prejuízos, dívidas, problemas e 

sofrimentos que você não tem sido capaz de enxergar.  
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       É conhecendo as suas estratégias, as suas artimanhas, que você passa 

a combatê-lo e vencê-lo, em Nome de Jesus. 

 

"Eis que vos dei autoridade para pisardes  

serpentes e escorpiões e sobre todo poder do inimigo,  

e nada, absolutamente, vos causará dano."  

Lucas 10:19 

 

          Irmãos, onde está o sangue de Jesus o diabo não toca. Com o sangue 

poderoso de Jesus nós somos mais do que vitoriosos.  

 

          Algumas pessoas dizem que o diabo não tem poder. Se assim fosse, não 

estaria fazendo o que fazem por aí. Com certeza as torres gêmeas que caíram 

nos Estados Unidos, em 11 de setembro, matando muitas pessoas têm uma 

obra diabólica por trás pois afetou o mundo inteiro em vários aspectos. E, é 

claro que Deus permitiu essas coisas para alertar o homem e principalmente os 

Estados Unidos. 

 

          É uma nação que, a meu ver, está se corrompendo.  Deus permite essa 

situação para mostrar que eles não estão com todo poder como pensam. O 

poder de destruição do diabo é insaciável. Ele quer fazer pior. Essa palavra não 

é para que venhamos a ter medo dele. Nós precisamos ter cuidado com ele, 

porque é nosso adversário. Medo não, cuidado sim! Imensamente maior é 

aquele que está conosco, Jesus Cristo! Se O maior está em sua vida, o diabo 

pode até aparecer, mas tem que sair.  

 

 Ele não é Onipotente, ele não pode estar em todos os lugares ao 

mesmo tempo, mas tem poder: 

 

"E houve batalha no céu; Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, 

 e batalhavam o dragão e seus anjos; mas não prevaleceram,  

nem mais o seu lugar se achou nos céus.  

E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente,  

chamada diabo, e Satanás, que engana todo o mundo;  

ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.  

E ouvi uma grande voz no céu que dizia:  

Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus,  
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e o poder do seu Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é 

derrubado,  

o qual diante no nosso Deus os acusava de dia e de noite.  

E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra  

do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até à morte.  

Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais.  

Ai dos que habitam na terra e no mar;  

porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco 

tempo." 

 Apocalipse 12:7-12 

 

          Satanás não é onipotente, só Deus é onipotente. O diabo não é todo 

poderoso, mas dentro dos parâmetros permitidos por Deus, ele tem poder.  

 

          Em quantos lares satanás está exercendo seu poder, destruindo a 

comunhão, destruindo o amor, infiltrando aos poucos e fazendo a família 

sofrer. Ele tem o poder de causar sofrimentos e doenças. 

 

          Só Jesus é quem pode desfazer esta obra maligna. Satanás tem o poder 

de manter relações sexuais com pessoas, utilizando objetos, animais e o próprio 

corpo. Ele faz nascer um desejo incontrolável por objetos, fazendo com que as 

pessoas tenham fantasias sexuais com eles até se viciarem e caírem na 

prostituição. Ele tem o poder de tentar o crente à imoralidade e à prática de 

maus costumes para levá-lo a pecar. 

 

          Ele só exerce seu poder mediante a autorização de Deus, que coloca 

limites e parâmetros para ele. 

 

“Disse o Senhor a satanás: Eis que tudo quanto  

tem está em seu poder; somente contra  

ele não estenda a sua mão. E satanás saiu da presença do Senhor." 

 Jó 1:12 

 

          Satanás não faz nada se Deus não permitir porque todo o controle está 

nas mãos do nosso Deus. Satanás disse a Deus: 

 

       “Estende, porém a tua mão, toca-lhe nos 
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 ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face!     

Disse o Senhor a satanás: Eis que ele está em teu poder,  

mas poupa-lhe a vida."  

Jó 2:5-6 

 

  O inimigo procura meios de levar o crente a pecar, a se desviar da 

presença de Deus, não obedecendo aos seus mandamentos e estatutos para 

entristecer o Espírito Santo. Ele tem o poder de esfriar a fé da pessoa. É por 

isso que temos que estar atentos. 

 

 Não se conforme com altos e baixos na sua vida. Não deixe que o 

diabo venha a agir na sua vida. Se você estiver fraco, fortaleça-se na força do 

Senhor. Se as coisas não estão indo bem, ore. O Cristão busca vitamina para 

sua vida espiritual de joelhos, com oração. A partir do momento que você põe 

isto em prática, satanás perde o domínio sobre você. 

 

 Satanás tem o poder de usar pessoas, independente da idade. Basta ter 

oportunidade que ele usa até crianças para realizar a sua obra. Muitos pais 

deixam seus filhos à deriva, pensando que o diabo não irá tocá-los. Ele atinge 

o que está mais fácil. Já vi pais serem agredidos e maltratados por seus filhos 

quando atingem certa idade; perdem o respeito, são influenciados por obras 

malignas. Alguns se transformam em assassinos, ladrões, viciados e criminosos. 

 

 Os pais precisam estar atentos, pois, em parte, são responsáveis pela 

salvação de seus filhos. 

 

“Aplica o teu coração ao ensino e os teus ouvidos  

às palavras do conhecimento. Não retire da criança a disciplina,  

pois se a fatigares com a vara, não morrerá.  

Tu a fatigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno."  

Provérbios 23:12- 14 

 

Cabe, aos pais, orar pelos filhos para que o diabo não venha a exercer poder 

sobre eles, mas que toda maldição seja quebrada, em nome de Jesus! 

 

  Satanás não é onisciente, isso só cabe a Deus. O diabo não é 

conhecedor de todas as coisas. Ele não consegue ler os pensamentos, mas tem 
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o poder de lançar palavras na mente que podem mudar o raciocínio do homem, 

afetar até mesmo a fé e a crença de uma pessoa, principalmente quanto à 

existência de Deus, quanto ao Seu Filho Jesus e ao sangue derramado.  

 

Ele sempre me lança esses pensamentos tentando colocar em dúvida a 

existência de Deus. Não se engane, ele faz isso com você também. Quantas 

vezes ele fez você duvidar do que está lendo neste livro? 

 

O diabo é mestre em fazer com que a pessoa não creia nem mesmo na 

salvação. Para alguns, só existe esta vida terrena e depois da morte tudo acaba. 

Em algumas seitas não se prega a salvação. Pregam reencarnação, purgatório e 

nós sabemos que isto não é verdade. Reencarnação não existe. E a palavra de 

Deus nos confirma isto: 

 

"E, assim como aos homens está ordenado  

morrerem uma só vez vindo, depois disso, o juízo."  

Hebreus 9:27 

 

 O objetivo do diabo é torcer este versículo induzindo e iludindo as 

pessoas ao engano. Saiba que só existem dois caminhos. 

 

 Morreu com Cristo, paraíso celestial. Morreu sem Cristo, inferno.  

 

         A pessoa só pode obter salvação enquanto estiver vivendo aqui na 

terra. Satanás pode desviar o raciocínio do homem, jogando palavras e 

pensamentos em sua mente a ponto de ter pessoas que não crêem na existência 

de Deus. Outros até crêem, mas não se preocupam com o seu futuro. 

 

         Ele faz com que o homem não creia no sangue derramado na cruz porque 

ele foi derrotado através do sangue de Jesus, que pagou um preço muito alto, 

nos comprou com o sangue. Quem possui o sinal do sangue, não pode ser 

tocado por satanás. 

 

         Satanás, mesmo não sendo um ser onisciente, tem o poder de enviar 

palavras na mente, induz o ser humano a mentir e, quando alcança seu 

objetivo, passa a usar a boca da pessoa. A mentira é uma de suas principais 

obras: 
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"Então disse Pedro: Ananias, por que encheu  

satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo,  

reservando parte do valor do campo?”  

Atos dos Apóstolos 5:3 

 

         A Bíblia nos ensina que satanás é o pai da mentira, ele não se firma na 

verdade. Todas as vezes que alguém profere uma mentira, automaticamente o 

diabo está usando a sua boca. O mundo das trevas está relacionado à mente 

humana, tanto que satanás tem o poder de corromper, dominar e cegar o 

entendimento para que pessoas não venham a entender a obra redentora de 

Cristo. 

 

"Nos quais o deus deste século cegou os  

entendimentos dos incrédulos, para que não lhes  

resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo,  

o qual é a imagem de Deus.”  

II Coríntios 4:4 

 

          Satanás, mesmo sendo um espírito, não é onipresente. Somente Deus 

pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso, as atividades são 

delegadas aos seus demônios. Tudo o que planeja fazer, ele dá ordens para que 

eles realizem. Todo o seu plano é traçado e depois transmitido para aqueles que 

vão exercê-lo. 

 

         Ele vem para seduzir, portanto não aparece de chifre e rabo. Se assim 

fosse, as pessoas iriam correr de medo. Nessa hora, temos que repreender em 

nome de Jesus. 

 

         Satanás pode entrar tanto em seres humanos como em animais. No 

jardim do Éden, ele usou a serpente para enganar Eva, colocando uma semente 

de dúvidas em seu coração, fazendo com que desobedecesse a Deus 

provocando a queda da raça humana. Essa foi a maior tragédia que aconteceu 

na história do homem na terra. 

 

"Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo,  

que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher:  
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É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim?  

Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores  

do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do 

jardim,  

disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 

Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis. 

Porque Deus sabe que no dia em que comerdes  

desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus,  

conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher  

que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos,  

e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto,  

comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu."  

Gênesis 3:1-6 

 

          Satanás é o principal inimigo do homem, e de Deus, e nesta guerra ele 

está sempre preparado para um combate mortal. Não pense que ele só vem 

para passear e ameaçar. Quando vem, já estudou o homem, traçou toda a sua 

estratégia, todo seu plano e só quer matar.  Ele quer causar prejuízos em nossas 

vidas. Ele faz de tudo para que sejamos arruinados e quer nos ver na miséria, 

como escravos, em cima de um leito sofrendo, gemendo pelos cantos, 

chorando. Ele quer fazer da nossa família um tapete pra ele pisar, mas quando 

estamos cheios de Deus ele não consegue.  

Como vencer o inimigo 

 

Já sabemos que o primeiro passo para vencer o diabo é identificá-lo, saber 

quem ele é e até onde vai o seu poder. Mais tarde entendemos que, em um nível 

mais alto, isso se chama discernimento e é um dos dons de Deus. Vamos 

entender, agora, quais as armas a serem usadas para vencê-lo. São armas 

espirituais e de uso pessoal para você usar até o fim dos seus dias aqui na terra.  

 

A primeira arma é o nome de Jesus Cristo, sempre que o diabo te atacar você 

pode e deve usar este nome. Jesus disse: 

 

“... em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas;  

pegarão em serpentes; e, se beberem algum veneno mortal,  
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não lhes fará mal nenhum; imporão as mãos sobre os doentes  

e estes ficarão curados".  

Marcos 16:17-18  

 

Esse nome tem poder, por isso repreenda em nome de Jesus e os demônios 

fugirão. Se você percebe que satanás está armando uma cilada para a sua casa, 

para você ou para a sua família, repreenda em nome de Jesus imediatamente e 

o diabo partirá em retirada. Use-o no momento certo e com autoridade. 

 

Outra arma fundamental é o “Sangue de Jesus” como está escrito: 

 

“Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro  

e pela palavra do testemunho que deram; diante da morte,  

não amaram a própria vida.”  

Apocalipse 12:11  

 

“Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis  

como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira  

vazia de viver, transmitida por seus antepassados,  

mas pelo precioso sangue de Cristo,  

como de um cordeiro sem mancha e sem defeito,  

conhecido antes da criação do mundo,  

revelado nestes últimos tempos em favor de vocês.” 

 1 Pedro 1:18-20   

 

O diabo olha pra você e vê a marca do sangue de Cristo, isso lhe protege e 

faz com que ele não possa tocar em você. Aí vem a importância da Santa Ceia, 

onde tomamos o sangue e comemos a carne: 

 

“Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade:  

Se vocês não comerem a carne do Filho do homem e  

não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos.  

Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue 

 tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.  

Pois a minha carne é verdadeira comida e  

o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a 

 minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim  
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e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me  

enviou e eu vivo por causa do Pai, assim  

aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa.  

Este é o pão que desceu dos céus.  

Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram,  

mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre".  

João 6:53-58   

 

Se quem come da carne e bebe do sangue Jesus disse que Nele permanece e 

Ele permanece em quem come e bebe, o diabo o vê e corre.  No entanto, quem 

não se alimenta de Cristo está vulnerável. Pense em como é importante 

participar da Santa Ceia! O suco simboliza o sangue de Jesus e o pão simboliza 

a carne. Ele mesmo ordenou que tomássemos e comêssemos: 

 

“Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão  

e depois de ter dado graças, partiu-o e disse:  

Isto é o meu corpo, que é entregue por vós;  

fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo,  

depois de haver ceiado, tomou também o cálice,  

dizendo: Este cálice é a Nova Aliança no meu sangue;  

todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim.  

Assim, todas as vezes que comeis desse pão e  

bebeis desse cálice lembrais a morte do Senhor, até que venha”  

1 Coríntios 11:23-26 

 

Jesus mandou comer e beber, nem só comer e nem só beber, mas os dois e 

Ele foi claro. Então, devemos comer e beber para obedecer a Jesus. Se Ele disse 

é porque no mundo espiritual faz total diferença então no mundo visível 

também vai fazer toda a diferença.  

 

Outra arma é o escudo da fé: 

 

“Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês  

poderão apagar todas as setas inflamadas do Maligno.”  

Efésios 6:16  
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Você tem que crer que existe um Deus que te livra e te guarda. É pela fé que 

nós vencemos, irmãos! É pela fé que agradamos a Deus e é com ela também 

que temos a proteção divina. 

 

Outra arma é a palavra de Deus: 

 

“Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito,  

que é a palavra de Deus.”  

Efésios 6:17  

 

Com a espada você ataca e se defende do adversário. Quando Jesus estava 

sendo tentado pelo diabo, Ele usou essa arma: 

 

“O tentador aproximou-se dele e disse:  

Se és o Filho de Deus, manda que estas  

pedras se transformem em pães."  

Mateus 4:3 

 

“Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem,  

mas de toda palavra que procede da boca de Deus”  

Mateus 4:4 

 

“Então o diabo o levou à cidade santa,  

colocou-o na parte mais alta do templo e  

lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo.  

Pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu  

respeito e com as mãos eles o segurarão,  

para que você não tropece em pedra alguma.”  

Mateus 4:5-6 

 

“Jesus lhe respondeu: Também está escrito:  

Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus.”  

Mateus 4:7 

 

“Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e  

mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor.  
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E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares."  

Mateus 4:8-9 

 

“Jesus lhe disse: Retire-se, satanás! Pois está escrito:  

Adore o Senhor, o seu Deus e só a Ele preste culto.”  

Mateus 4:10 

 

“Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram.”  

Mateus 4:11 

 

Após Jesus usar essa arma, o diabo o deixou! Use-a também e ele fugirá de 

você. 

 

“Como são doces para o meu paladar as tuas palavras!  

Mais que o mel para a minha boca!”  

Salmo 119:103 
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Enviando mais e-mails 

 

 Semanalmente, eu escrevia uma ou duas vezes e enviava mais e-mails àquelas 

700 pessoas, para que recebessem mais informações sobre o reino de Deus. O 

segundo estudo foi sobre oração. 

 

 Deus tem diversas formas de falar com você, mas você só tem um jeito de 

falar com Ele, que  é orando. 

  Muitos têm a impressão de que a oração é apenas ”outro algo” que fazemos 

e a tratam da maneira como são tratadas as demais atividades do dia-a-dia. 

Quando isso ocorre, a oração torna-se uma finalidade em si mesma e então 

perdemos de vista o relacionamento que queríamos ter com Deus. 

  A ideia de oração, como uma técnica que realizamos, desmorona-se quando 

examinamos certas orações na Bíblia. Em uma das parábolas, Jesus contou a 

história de dois homens que foram orar no templo. Um deles, fariseu, era bem 

versado na linguagem religiosa e no ritual, mas seu coração estava afastado de 

Deus. O outro homem, um cobrador de impostos muito desprezado, sem 

qualquer sofisticação religiosa, mas dotado de um forte sentimento de sua 

própria culpa diante de Deus. Este simplesmente murmurava: “Deus, tem 

misericórdia de mim, pecador”.  

Jesus disse, entretanto:  

“Digo-vos que este desceu justificado  

para sua casa e não aquele”  

Lucas 18:14  

 

Fica claro, pois, que a oração é mais uma postura e atitude diante de Deus 

do que uma maneira certa de fazer, ou de dizer, as coisas.  



 

199 

 

A oração não é como simpatia, amuleto, palavra ou fórmula mágica. Ela é 

fruto do relacionamento com Deus, é o resultado da intimidade de duas 

pessoas: você e Ele! 

Tiago nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nossa 

oração move o coração de Deus. O Senhor fala que se orarmos e nos 

convertermos de nossos maus caminhos ele ouvirá as nossas preces. Use essa 

arma poderosa que Deus colocou em nossas mãos. Faça da sua vida uma vida 

de oração e adoração a Deus.  

Podemos fazer diversos tipos de oração: 

- Oração de Ações de Graça, que é a expressão de um coração agradecido; 

- Oração de Louvor, que significa elogio. Portanto, aplicando isto a Deus é 

justamente elogiá-lo por tudo quanto Ele fez e é. Como por exemplo, dizer que 

Ele é Poderoso, Santo, Tremendo, Misericordioso, Rei de toda a Terra, 

Maravilhoso, que te deu vida, te dá paz, te livra do mal, te sustenta; 

- Oração de Adoração: o homem foi criado para adorar ao Criador e nunca 

estará completo se não for nesta posição; 

- Oração de Petição ou Súplica: é a mais usada e comum. Arriscamos dizer 

até que, na maioria das vezes, não fazemos outro tipo de oração; 

- Oração de Dedicação: expressa renúncia. Quando estamos em conflito, 

em relação à vontade de Deus, voluntariamente nos consagramos e começamos 

a orar: “se for a Tua vontade” e, mais adiante, “seja feita a Tua vontade” e, mais 

adiante, seguindo orando “seja feita a Tua vontade e não a minha”. Mais um 

pouco, estamos orando: “Senhor, eu só quero fazer a Tua vontade” até que 

chegamos ao ponto de dizer: “Pai, eu consagro a Ti o meu livre-arbítrio”; 

- Oração de Entrega: quando os ataques do mundo coincidem com os da 

carne resultando angústia, frustração e desânimo, gerando um conflito entre o 

homem interior e o homem exterior e a preocupação parece não ter fim, e é a 

hora de entregar tudo ao Senhor, tomar os fardos e colocá-los ao pé da cruz; 

- Oração de Intercessão: é tomar o lugar de alguém, em uma necessidade 

ou um problema, pleiteando a sua causa como se fosse própria. Esta é uma 

arma muito eficaz na batalha espiritual. Quando alguém está desanimado e até 

pensando em desistir de seguir a Jesus, levanta-se o intercessor. A intercessão 

muda as circunstâncias e faz parte do viver diário dos santos. 
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Posso citar outros tipos de oração como a de consagração, de renúncia, de 

libertação, de guerra e etc. Precisamos oferecer o sacrifício específico para o 

momento específico porque devemos orar com o espírito, mas também com o 

entendimento. Deus nos deu inteligência e espera que a usemos. 

Ore sempre em conformidade com a vontade de Deus. Mas, como conhecer 

o que está na mente de Deus e saber Sua vontade? Na Sua própria Palavra. A 

maioria das coisas que Ele quer fazer em nossa vida, já está revelada na Palavra. 

Mesmo as que não estão claras ajustam-se aos seus princípios. Logo, 

conhecendo-a, saberemos discernir Sua vontade. Orando-a, estaremos em linha 

com Seu propósito revelado, pelo que podemos ter confiança de que Ele já nos 

respondeu, antes mesmo de vermos sua materialização. 

Ore sempre com fé, não tenha dúvida: a fé é o firme fundamento das coisas 

que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. 

A fé crescerá na proporção do seu conhecimento, pois como exercer fé 

naquilo que não se conhece? Não podemos crer numa promessa desconhecida. 

O que nos leva à ousadia da fé é o conhecimento da promessa. Se Deus disse 

que alguma coisa é nossa, então ela é. O que temos que fazer é crer e tomar 

posse do que já é nosso. 

Diante disso, dediquemo-nos à oração e oremos corretamente, 

aproximando-nos do Trono com o coração e a boca cheios da Palavra de Deus, 

sabendo que sem a Palavra não há fundamento para a oração. 

Em outros e-mails falei sobre santidade, dízimo, Bíblia, namoro cristão, 

idolatria, adoração, drogas, orgulho, confiança, palavrões, anjos, a volta de 

Jesus, os dons espirituais, o mal, o perdão, as tentações, proteção, milagres, 

fidelidade e muito mais. 
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Dia dos namorados 

 

Eu participava, todas as quintas-feiras, de uma reunião com os homens da 

igreja. Era assim porque tratávamos de assuntos que, talvez, não pudessem ser 

tratados na frente das mulheres. Algumas pessoas poderiam ficar constrangidas. 

Falamos algumas vezes de assuntos como família, sexo, comportamentos 

diversos do dia a dia e muitos ficariam envergonhados se fosse tratado em 

conjunto, não se abririam para contar seus problemas e dificuldades. Essas 

reuniões eram boas, sempre com muitos visitantes e era realizada às 23 horas, 

para que aqueles que estudavam à noite pudessem comparecer.  

Era muito bom ver jovens carregados de todos os tipos de pecado, alguns 

drogados, outros bêbados, marginais, criminosos, traficantes e perdidos que 

chegavam lá, aceitaram Jesus em suas vidas e foram profundamente 

transformados. Muitos tinham problemas com os pais, com familiares e depois 

de algumas reuniões já testemunharam grandes mudanças em casa, no trabalho, 

na faculdade e em seus relacionamentos. 

Chegamos a ter 70 jovens orando, de 23 horas às 3 horas da manhã. Era uma 

vitória ver aquelas pessoas ali. Um dia, Deus falou comigo dentro daquele lugar. 

Me disse que Ele iria mandar uma mensagem e eu iria pregar a todos. Eu era 

recém-chegado e disse a Deus que não me deixariam pregar, mas Ele disse que 

era para ir pois Ele estaria comigo.  

No dia seguinte, Deus me mandou uma mensagem sobre “namoro”. 

Faltavam duas semanas para o Dia dos Namorados e, aqueles homens com 18 

a 30 anos, estavam ansiosos por passar aquela data sem uma namorada. Satanás 

estava preparando pessoas erradas para que esses jovens caíssem e se 

perdessem, mas Deus protegeu-os com Sua palavra.  

Então, conversei com organizadores e pedi para pregar aquela mensagem, 

enviada por Deus, e que realmente era necessário ser naquela data. 

Responderam-me que já tinha outra pessoa escalada para a pregação, mas que 



 

202 

 

eu poderia conversar com ela e, se ela aceitasse, eu poderia pregar. Falei com a 

pessoa e ela aceitou.  

Na quinta-feira seguinte, eu estava pregando. Guardei um esboço da 

pregação com a mensagem que Deus me revelou sobre o namoro cristão... 

Estamos aqui para louvar, para adorar e bendizer o nome do Nosso Precioso Senhor Jesus 

e para aprender um pouco mais de sua palavra. Peço ao Espírito Santo que me use para 

dizer o que é de Sua vontade para transformação, edificação e crescimento de toda igreja.  

  

Meu propósito é que todos saiam daqui diferentes de quando entraram e que, depois de 

ouvirem, mudem, pois o que Deus tem pra nós é um processo de conversão que não se realiza 

em um dia, nem em um mês, mas em uma vida. Não se iluda achando que já está bom. 

Somos humanos e pecadores,  sempre temos que melhorar. 

  

Mude e aceite o que Cristo tem para você! Deixe o Espírito Santo te transformar e confie  

plenamente no plano de Deus. Se o Espírito Santo te alerta quando faz algo que não tem 

certeza se é certo é porque, com certeza, Ele está te propondo uma mudança interior.  

 

Se você é obediente e muda, você cresce com Deus. O Espírito Santo passa a te transformar 

em outras áreas e vai te santificando. Aquele homem velho vai morrendo e nasce uma nova 

criatura. Você literalmente sobe de nível.                  

                                                                                                                                                                                                 

À medida que vai sendo transformado, você vai se aproximando de Deus. O Espírito 

Santo foi me transformando aos poucos e sempre. Primeiro foi em relação à bebida, que foi 

difícil largar pois todos meus amigos bebiam, e só eu parei entre eles. Depois, foram os 

palavrões, as baladas, as músicas. O Espírito Santo me alertou sobre o sexo, que deveria ser 

só depois do casamento, e também sobre o respeito com as mulheres, o cuidado constante da 

língua, o devolver o dízimo , entre outros. 

  

O trabalho do Espírito Santo é imenso. Eu só falei algumas coisas que lembrei 

rapidamente mas, no fundo, o processo é bem maior e foge à compreensão humana.  

 

Como agilizar o processo de santificação? Aceitando o quanto antes a mudança que o 

Espírito Santo lhe propõe, orando constantemente e pedindo a Deus discernimento para saber 

o que é pecado e o que não é.                              
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Se tiver qualquer dúvida, pergunte ao seu Pastor ou alguém que seja de Deus e de sua 

confiança. Se eu puder ajudar estou à sua disposição. 

  

Lembrem-se do que Jesus disse:  

  

“Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem.”  
Lucas 11:28   

                                                                              

Então, quando você ouve e não pratica o que entendeu, você se iguala ao pagão que não 

conhece a Cristo. Conheço pessoas que estão a 30 anos frequentando algumas igrejas e pecam 

nas mesmas coisas, não mudam, nunca leram um livro inteiro da Bíblia, outras que nem tem 

uma Bíblia ou tem mas é só para enfeite. Tem pessoas que saem das igrejas e não falam uma 

palavra sobre Cristo e ainda querem ser salvas. Às vezes vão à igreja só para mostrar uma 

roupa nova ou pra se aparecer pra alguém. Vigie, imagine o que Deus acha disso.  

  

Se você quer crescer espiritualmente e quer que suas orações sejam ouvidas e atendidas, se 

quer ser de Deus, seja santo. Jesus disse: "Seja Santo, pois eu sou Santo”.  

 

Ser santo é viver conforme as leis de Deus, é estar puro, é lutar constantemente para não 

pecar, é fazer o que é correto aos olhos de Deus. 

 

O Espírito Santo não o obriga a nada. Deus te dá o poder de escolha, só depende de você 

fazer as escolhas certas. Cada escolha correta é um degrau que você sobe em direção à Deus.  

  

Até agora tentei explicar um pouco da ação do Espírito Santo para dizer algo sobre 

namoro. 

  

Comecei a orar, há uns 8 meses, para que Deus me mostrasse alguém da vontade Dele 

para eu namorar. Eu não entendia o porquê de minha oração não ser atendida. Mas a 

verdade é que eu não estava preparado, eu não havia me transformado ao ponto de Deus 

poder atender minha oração. Não que Ele não quisesse, mas é que se eu tivesse começado a 

namorar antes dessa transformação eu iria agir contra a vontade de Deus e poderia perder a 

benção  que Deus havia me preparado.  Outro motivo é que Ele me deu o poder de escolha. 

Eu demorei a mudar minhas ideias, meus paradigmas, meu caráter e fiz muitas escolhas 

erradas.     
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Eu queria saber como namorar, sem pecar e com a aprovação de Deus. Pedi para Ele me 

explicar. Ele atendeu minha oração e me enviou uma mensagem de como é um namoro cristão. 

  

O diabo usa de toda sensualidade para nos derrubar.  O inimigo enviou várias pessoas 

para me seduzir e me fazer cair, mas Deus tinha me avisado na Bíblia, com antecedência, 

que isso iria ocorrer. Eu me preparei para a provação, me contive e estou esperando a vontade 

do Pai. 

  

O Dia dos Namorados está chegando e, quero pedir a todos que estão solteiros que tenham 

paciência. Deus tem alguém especial para você, aliás Ele sempre tem o melhor para você.  

  

Deus quer te dar a vitória. Se você quer uma nova vida e quer fazer o que é correto perante 

Ele, não pode iniciar um relacionamento com qualquer pessoa, isso é fornicação, é pecado e 

Deus abomina o pecado.  

 

“Ficar” com alguém, anos atrás, não existia. Hoje se diz: “Fiquei com fulano, fiquei com 

ciclana”, como se fosse normal. Foi o diabo que colocou isso entre as pessoas. Esse “ficar” sem 

compromisso é prostituição. Antes, você vivia longe de Jesus. Agora é diferente. Peça a Ele, e 

espere que Ele vai atender seu pedido no momento certo.  

  

Lembre-se, Deus tem o tempo Dele e Ele te conhece melhor do que você mesmo e sabe qual 

pessoa vai te completar, lhe fazer próspero e feliz.  

 

O namoro cristão deve ser uma convivência afetiva, que amadurece e prepara o casal para 

um compromisso mais profundo. Não namore por lazer. Namoro não é passatempo e o cristão 

consciente deve encarar o namoro como uma etapa.   

 

Imponha limites no relacionamento. O namoro moderno, segundo o ponto de vista dos que 

não crêem em Deus, está deformado. Nesse relacionamento, tem intimidade sexual ou práticas 

que levam a uma intimidade cada vez maior e são normais, mas o namoro do cristão não 

deve ser assim. 

 

 Diga não ao sexo antes do casamento. Deus criou o sexo para ser praticado entre duas 

pessoas que se amam e têm entre si um compromisso permanente. É uma bênção para ser 

desfrutada plenamente dentro do casamento. Fora dele é impureza. 
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Cultive o romantismo. A convivência a dois deve ser marcada por gentileza, cordialidade 

e romantismo. Isso não é cafona, nem é coisa do passado e traz brilho ao relacionamento. 

 

Mantenha a dignidade e o respeito. O namoro equilibrado tem um tratamento de 

dignidade, respeito e valorização. O respeito é imprescindível para um compromisso 

duradouro. Desrespeito é falta de amor. 

 

Pratique a fidelidade. Infidelidade no namoro leva à infidelidade no casamento. Fidelidade 

é um elemento imprescindível em qualquer tipo de relacionamento coerente à vontade de Deus. 

 

Assuma publicamente seu relacionamento. Uma pessoa madura e coerente com a vontade 

de Deus não precisa, e nem deve, lutar contra seus sentimentos ou escondê-los. Forme um 

triângulo amoroso: namoro realmente cristão só é bom a três: o casal e Deus. Ele deve ser o 

centro e o objetivo do namoro. 

 

Deixe Deus orientar e consolidar seu namoro. Viva integralmente as bênçãos que Deus 

tem para você através do namoro.  

 

Antes de começar a namorar, se pergunte: esse namoro é de Deus? Estou preparado para 

namorar conforme Deus quer?  Seja sincero com você mesmo.  

 

O namoro pode se tornar uma corrida mal orientada e desenfreada, que pode terminar com 

um casamento às pressas. É uma fase importantíssima pelo fato de conduzir a um 

aprofundamento de relações, que é o noivado. É uma fase de educação de sentimentos, de abrir 

os ouvidos e os olhos. É o vestibular do casamento, é o período de conhecimento,  de 

relacionamento social,  intelectual, psicológico e espiritual.  

  

 É vontade de Deus que Jesus Cristo esteja incluído no namoro, bem no meio de vocês dois:  

 

"Portanto, quer comais quer bebais, ou façais  

qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus".  

1 Corintios 10:31 
 

Inclusive o namoro. É vontade de Deus que você encare o namoro com muita seriedade. 

 

Ele deve confirmar o namoro? A resposta só pode ser sim, por isso há princípios de 

orientação para quem já está namorando ou se encaminhando para isso.  
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Deus evidencia o que é bom e o que não serve, o que tem esperança de mudar e o que não 

a tem. Se você começa a namorar e acha que vai ser "missionária" àquele rapaz, acha que 

ele vai mudar e ele não muda, não se case e nem noive porque, muito provavelmente, seu 

casamento vai ser problemático assim como o namoro está sendo. Por esse motivo, a Bíblia 

usa uma expressão sempre repetida: esperar no Senhor.  
 

Você precisa esperar no Senhor. Às vezes, espera-se muito no Antônio, no João, na 

Rosinha, mas ninguém quer esperar no Senhor até que Ele apresente a sua vontade. Muitos 

não querem esperar orando, pegam o ônibus errado e se dão mal mais tarde, no casamento.   

 

       Outro princípio no namoro é o senso da afinidade mútua de valores. Você precisa ter 

os mesmos valores que ela e vice-versa. O que você aprendeu na Bíblia precisa ser também o 

valor dele ou dela, tanto valores espirituais, mentais ou físicos. Aí toca o enorme problema do 

namoro misto.  

 

Deve uma pessoa namorar outra que não seja cristã? Minha opinião pessoal é não, porque 

a Bíblia diz: "Não vos ponhais em jugo desigual" (2 Coríntios 6:14), pois muita lágrima 

vai ser derramada, corações vão sangrar quando você, jovem cristão, quiser ir á um culto e sua 

parceira (o) quiser ir á outro lugar. 

  

Torne-se uma pessoa de Deus. Pessoas que são de Deus atraem outras que são de Deus. 

 

Parábola da grande maratona: Não posso esperar as pessoas que estão lá atrás na corrida 

pra Deus: "Ah, não tem ninguém, nenhum rapaz (moça) em minha vida...". Temos que 

prosseguir e não baixar o ritmo ao que gostamos ou queremos ao nosso lado. Se o fizermos, 

corremos o risco de nem mesmo chegar ao fim da corrida! Cada um tem seu ritmo, conforme 

sua consagração particular a Deus. 

 

Como na maratona, um dia Deus enviará alguém para me acompanhar e que está no 

mesmo ritmo espiritual que o meu ou até mais, quando terei que correr mais ainda! 

  

Lei da gravidade espiritual: Se estou num nível espiritual mais alto, é mais fácil eu cair de 

nível tentando ajudar alguém a subir para o meu do que fazê-la subir ao meu.  É uma lei 

natural! Experimente de cima de uma cadeira ajudar uma pessoa a subir nela! 
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“Ah, mas namorando, vou convertê-lo a Deus." Namoro não é lugar para evangelismo! 

Não caia nessa cilada do inimigo. 

 

“Por seus frutos os conhecereis. Porventura, 

 colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?"  
Mateus 7:16 

  

Perigo do sexo no namoro: até que ponto podemos ter intimidade física no namoro sem 

haver defraudação ou perigo de prejuízo dos dois? A liberdade sexual ocasiona o afastamento 

do Espírito Santo.  

 

Encontros com intimidades físicas levam ao ato sexual e podem causar uma gravidez 

inesperada. Aquilo que seria tão lindo e maravilhoso se torna vergonhoso, humilhante, triste 

e desesperador! 

 

A mídia, televisão, revistas, jornais, cinema, internet fazem uma pressão tremenda para 

mudar valores éticos e morais de todos. Assim recebemos "pressão" para mudar nossos 

comportamentos e jogar fora tudo o que aprendemos pelos nossos pais, através da Igreja e do 

próprio Espírito Santo, cuidado!  

 

Muitos jovens cristãos, de tanto serem pressionados pelos outros, começam a achar que os 

amigos é que estão com a razão. Passam então a desprezar conceitos que aprenderam desde a 

infância, através de seus pais e da Igreja.  Vivem uma vida dupla: na igreja são os certinhos; 

fora dela, agem conforme seus desejos mandam. 

 

A Bíblia também diz que “O salário para o pecado é a morte e  felizes são os que ouvem 

e praticam a palavra de Deus.” (Romanos 6:23).  A verdade é que existe muito menos 

informação do que a Bíblia diz sobre o assunto, comparado com a verdadeira enxurrada de 

convites para fazermos o que Deus não quer.  

 

Diariamente idéias a respeito de infidelidade, amor por interesse e sexo fora do casamento 

vem minando os valores antigos que passam a ser encarados como "ultrapassados". Assim, a 

pergunta: "Por que não posso fazer o mesmo?" começa a ser uma pressão constante na mente. 

 

É muito comum encontrarmos tramas, onde as esposas regularmente constituídas são 

mostradas como verdadeiras bruxas e as amantes tornam-se heroínas. Existe então um aberto 
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incentivo à ideia de que a coisa mais natural do mundo é ir para a cama com a pessoa que 

lhe agrada, mesmo não estando casado com ela.  

 

Sabe como Deus chama esta atitude? De adultério, que é quando envolve  alguém casado 

e de fornicação, quando envolve solteiros. As duas atitudes são pecado. 

  

Estas ideias vão entrando, bem devagar, em nossas mentes da mesma forma como em uma 

propaganda comercial. A repetição errada, todos os dias, plantam sementes de dúvida quanto 

aos padrões dados por Deus, como fidelidade, honra, paciência, amor verdadeiro e etc. 

 

Além disso, as histórias de amor, apresentadas em filmes e novelas, trazem uma liberação 

sexual que é sugerida como fruto de "modernidade e inteligência". Estes enredos mostram um 

padrão de "sonho e ideal onde tudo é bom", que quase nunca apresentam as conseqüências 

reais de se praticar o chamado “sexo livre de preconceitos”. 

 

 Quer ver um exemplo? Você já viu alguma vez, o mocinho da história, aquele que vai 

para a cama com várias mulheres contrair AIDS, alguma doença venérea ou causar uma 

gravidez indesejada? Nunca, não é? Sabe por quê? A novela e o filme não querem lhe contar 

sobre a realidade da vida, querem mostrar apenas a ilusão, de que as consequências não o 

alcançarão! Exatamente como o diabo quer. 

 

Mas, pergunte a qualquer médico o risco que o ser humano corre ao se relacionar, 

sexualmente, com vários parceiros. Ele lhe dará os índices altíssimos atendidos nos hospitais 

de todo o país, de pessoas infectadas por diversas doenças.  

 

Você é quem deve decidir entre a verdade e a ilusão. 

  

Não aceite ser enganado! Tudo o que fazemos tem consequências, sejam elas boas ou más! 

Quem se relaciona sexualmente fora dos padrões de Deus sofrerá as consequências. Isto quer 

dizer que, mesmo que não aconteça uma gravidez indesejada ou o aparecimento de doenças 

venéreas, certamente resultará em graves consequências familiares, psicológicas e espirituais. 

Tudo isso porque você estará "atropelando etapas" de sua vida, para as quais ainda não está 

preparado. Se não fosse assim, Deus não teria dito. 

                                   

Que tal optar por fazer o que é certo aos olhos de Deus? Atenção para o que Ele disse: 

 

“Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal;  
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se guardares o mandamento que hoje te ordeno,  

que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos  

e guardes os seus mandamentos, seus estatutos  

e os seus juízos, então viverás e te multiplicará e o  

Senhor teu Deus te abençoará. Porém,  

se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos,  

fores seduzido e te inclinares a outros deuses e  

os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás.   

Escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência,  

amando o Senhor teu Deus dando ouvidos à sua voz e  

apegando-te a Ele, pois disto depende  

a tua vida e a tua longevidade;"  
Deuteronômio 30:15-20 

 

O apóstolo Paulo, aos Romanos, comenta que antes de nos convertermos a Jesus, fazíamos 

coisas terríveis e que hoje nos arrependemos. Se continuássemos nelas, nosso caminho seria a 

vida eterna longe de Deus. Em Gálatas, o homem santo traz outra mensagem no mesmo 

sentido: 

 

“Não se enganem: de Deus não se zomba.  

Aquilo que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá.  

Se plantar o que a sua natureza humana deseja, 

 essa mesma natureza lhe dará colheita de morte.  

Porém se plantar o que agrada o Espírito de Deus,  

do Espírito colherá a vida eterna.”  

Gálatas 6:7-8 

 

Espere no Senhor! 

 

        Quando terminei a pregação, quase todos os jovens estavam segurando 

suas cabeças entre os joelhos, não se via um sorriso, era uma palavra que veio 

de Deus para eles e que marcou profundamente a vida de cada um ali. Minutos 

depois, veio um rapaz e me disse que tinha combinado coisas erradas com umas 

moças de uma cidade vizinha, mas que foi tocado e iria desmarcar. Outro disse 

que a palavra foi dura, mas que era necessária, pois ele havia tomado uma 

posição perante Cristo. Aqueles jovens foram transformados pela palavra de 
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Deus e muitos estão firmes esperando em Cristo, alguns já receberam suas 

esposas e a vontade do Senhor prevaleceu. Glória a Deus.  

 

         Espero que você também tenha tomado a decisão correta. A hora é 

agora. Se até hoje todas as suas tentativas foram frustradas, está na hora de você 

deixar Deus cuidar disso pra você.  

 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados  

e sobrecarregados e eu vos aliviarei.”  

Mateus 11:28 

 

 

Outra sábia decisão 

 

Deus não me chamou para fazer metade da Sua vontade. Eu sentia que 

faltava algo, tinham áreas de minha vida que ainda eu tinha alguma resistência 

à mudança e um dia eu tomei uma atitude. 

 

Entrei na igreja para fazer um pacto com Deus, uma aliança. 

 

Tomei uma decisão que influenciaria até o fim de meus dias aqui na Terra e, 

com certeza, refletiria também em minha eternidade. Entrei diante da presença 

de Deus e disse: 

 

“Poderoso Deus, estou aqui diante de ti para fazer um pacto. Pessoas fazem pacto com 

demônios para fazer o mal. Eu faço hoje, Pai, uma aliança com o Senhor para fazer o bem. 

Tomei uma decisão e quero firmá-la de uma vez por todas. Como o inimigo fica me tentando 

a fazer coisas que eu não quero fazer, eu prometo, diante de ti, que se eu algum dia nessa 

vida ingerir qualquer quantidade de bebida alcoólica, qualquer substância que me faça perder 

o sentido ou que baixe meu nível de responsabilidade, qualquer droga, cigarro ou coisa 

parecida, peço ao Senhor que me dê a morte imediata. Preciso crer que o Senhor cumprirá 

com a sua parte, para que eu tema e não venha a cair com nenhuma dessas coisas que eu 

mencionei. Tenho certeza que o Senhor me ouviu e que selou esse pacto comigo, para que eu 

leve a tua palavra com todo comprometimento às pessoas eu preciso estar lúcido e quero 
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solucionar esse problema hoje. Agradeço por me ouvir, usa-me Senhor conforme a tua vontade. 

Amém.” 

 

Terminando esta oração, fui tomado de profunda alegria e senti que Deus 

muito se alegrou com a minha atitude.  

 

Deus vinha me alertando: 

 

"O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora; 

 todo aquele que por eles é vencido não é sábio."  

Provérbios 20:1  

 

"Para quem são os ais? Para quem os pesares?  

Para quem as rixas? Para quem as queixas?  

Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos?  

Para os que se demoram em beber vinho,  

para os que andam buscando bebida misturada.  

Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho,  

quando resplandece no copo e se escoa suavemente.  

Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração  

falará perversidades. Será como o que se deita  

no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro  

e dirás: Espancaram-me, e não me doeu; bateram-me,  

e não o senti; quando despertarei?  

Então, tornarei a beber."  

Provérbios 23:29-35 

 

"Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?  

Não vos enganeis: nem impuros, nem idólatras,  

nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas,  

nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes,  

nem roubadores herdarão o reino de Deus.  

Tais fostes alguns de vós; mas vós vos lavastes,  

mas fostes santificados, mas fostes justificados  

em o nome do Senhor Jesus Cristo  

e no Espírito do nosso Deus."  

1 Coríntios 6:9-11 
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Para uma criança ou um adolescente, o seu maior desejo é se tornar adulto. 

Ela projeta sua felicidade no futuro, quando terá liberdade para fazer o que 

quiser. Porém, depois de crescer, ela começa a perceber que mesmo tendo 

dinheiro, posição social, sexo ou fama, nada disso realmente a preenche 

completamente. Isso ocorre pelo fato desta pessoa não perceber que a 

verdadeira razão pela qual foi criada foi para que pudesse conter o próprio Deus 

em seu espírito, que pode levá-la a ter uma vida de comunhão e obediência a 

Deus. Isso explica casos de pessoas como Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Raul 

Seixas, Elvis Presley e muitos outros, que mesmo tendo dinheiro e fama, 

morreram devido ao uso de bebidas alcoólicas e drogas. 

 

Nada poderá preencher o vazio que existe dentro de você a não ser o próprio 

Deus, pois todos fomos criados à sua imagem e semelhança. É o que diz: 

 

“Criou, pois Deus o homem à sua imagem,  

à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou”  

Gênesis 1:27 

 

Nós temos que glorificar a Deus com nossos corpos: 

 

“Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo,  

que habita em vós, proveniente de Deus,  

e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados  

por bom preço; glorificai, pois, a Deus  

no vosso corpo, e no vosso espírito,  

os quais pertencem a Deus.”  

1 Coríntios 6:19-20 

 

           Fomos feitos para conter o Espírito Santo, você foi comprado por 

um alto preço que foi a morte do próprio filho de Deus, que veio ao mundo 

em carne como eu e você para cumprir os requisitos de Deus para nos salvar, 

como podemos ver: 

 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu  

seu filho único para todo o que nele crê não pereça,  
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mas tenha vida eterna." 

 João 3:16 

 

Não o aconselho a fazer um trato como eu fiz com Deus, afinal, Ele é Deus 

e tem todo o poder. Pensei muito antes de renunciar a todas estas coisas, creio 

que o próprio Deus me fez pensar em todas as festas de fim de ano, todos os 

churrascos e outras que eu deixaria de consumir tais substâncias tão usadas 

pelas pessoas.  

 

Porém, depois de feita a promessa, chegando em casa, me lembrei que não 

tinha mais volta. Agradeci a Deus de joelhos e, abrindo minha Bíblia, o que os 

meus olhos viram foi: 

 

“Eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi, teu Pai:  

Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas,  

prolongarei tua vida por quinze anos!”  

Isaías 38:5  

 

Que nova maravilha! Recebi uma promessa de Deus! Tive certeza que Ele 

estava me prometendo mais 15 anos de vida por ter feito aquele pacto com Ele. 

Será que valeu a pena trocar aquelas porcarias por 15 anos? Emocionei-me 

muito e corri para mostrar o que Ele me disse à minha mãe. Ganhei 15 anos de 

vida por uma sábia decisão. Obrigado, Senhor, sei que tudo pode passar, mas 

Tua palavra vai se cumprir e Suas promessas são reais. 

 

 

 

 

 

Zombadores 

 

 

Tinha acabado de chegar em casa depois de um culto de domingo, liguei a 

televisão e fui jantar. Estava passando um programa que fazia gozação com 

outras pessoas, era um programa que tirava sarro, tipo “pegadinhas”. Quando 
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liguei a televisão ela já estava sintonizada nesse canal, onde passava esse 

programa. Era incomum, pois eu já não via televisão há muitos meses. 

 

Jantando, comecei a prestar atenção no que estavam fazendo. Era como se 

eu estivesse aberto um latão de lixo. A informação daquele programa era 

exatamente contrária a tudo ao que eu cria, era o contrário a tudo o que Jesus 

Cristo vinha me ensinando. Ensinavam como se deve fazer para ir para o 

inferno. As pessoas zombavam tanto de outras pessoas, ao ponto de algumas 

ficarem extremamente nervosas e perderem o controle, com raiva, ira e intriga. 

 

O Espírito Santo me disse em alto e bom tom: “Meu filho, não assista isso.”  

 

Foi tão nítida a voz Dele que, levantando do sofá, larguei o meu prato de 

comida de lado e respondi em alta voz: “Se você mandou Pai, eu obedeço.” 

 

Fui para o meu quarto, orei a Deus e abrindo a Bíblia o que os meus olhos 

viram foram apenas a palavra “zombadores”. 

 

E depois li o versículo todo, que até já mencionei neste livro: 

 

“Bem-aventurado o homem que não anda  

no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,  

nem se assenta na roda dos escarnecedores.”  

Salmos 1:1 

 

Escarnecedor significa gozador, troçador, zombador, chacoteador ou o 

termo mais moderno: trolador. Na prática, são todos aqueles que se unem para 

falar mal dos outros. Ímpio é aquele que não tem fé, incrédulo, herege, que 

denota ou envolve impiedade. 

 

O cristão precisa fugir da aparência do mal. Rir, debochar de alguém, 

zombar, maldizer, fazer piada, ridicularizar… tudo isso é abominável para o 

Senhor.  

 

        Muitas pessoas se sentem tão atraídas a participar dessas rodas que não 

percebem o quanto estão se afundando. Deus orienta o homem a “examinar” 

a escritura e não somente ler.  
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Muita gente não vai gostar do que vai ler, mas a televisão é um meio 

tremendo da pessoa se acostumar com as imundícies do mundo e é um meio 

muito usado por satanás. Quando você assiste televisão, automaticamente, 

consciente e inconscientemente, é influenciado. A maioria da programação ao 

invés de te edificar, te aproxima dos caminhos que o levam para o inferno. 

 

Existem, sim, programas bons, mas são pouquíssimos. A maioria 

esmagadora da programação além de não edificar, te contamina.  Isso não é o 

que eu, Apóstolo Ronaldo, acho, é só lembrarmos dos ensinamentos de Jesus!  

 

Deus não quer que nos contaminemos com a prostituição, furtos, 

homicídios, adultérios, cobiça, maldades, dolo, libertinagem, inveja, blasfêmia, 

soberba, insensatez. Tudo isso contamina.  

 

É fácil você dizer que não concorda, se for seu hábito assistir muito a TV, 

mas receba este aviso de alguém que se importa com o seu futuro. Analise 

profundamente os efeitos da programação na sua vida! 

 

Eu realmente não me preocupei se você ia concordar com o que eu escrevi 

ou ia gostar. Só me preocupo, constantemente, com as centenas de pessoas no 

mundo que estão sendo condenadas ao fogo eterno enquanto você lê esse livro.  

 

Muitas das coisas que você ama fazer, Deus odeia. Você sabia disso? Você 

pede pra Deus uma benção, pede que Ele se mova, pede por avivamento, pede 

por dinheiro, pede por cura, pede isso, pede aquilo. Você até vai à igreja e 

reuniões de oração, mas antes de ir você assiste programas na TV que Deus 

absolutamente abomina e você ainda pergunta por que não teve uma 

experiência profunda com o Espírito Santo? Deus é santo.  

 

Todos nós sabemos o que desagrada a Deus. A única forma de eu e você nos 

aproximarmos ou reconciliarmos com um Deus, que é Santo, é através da 

morte de seu filho Jesus. Lembre-se que Ele foi pendurado naquela cruz e que 

todos nós estávamos destituídos da glória de Deus e provavelmente você não 

tem idéia do que isso significa. 
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Eu posso lhe afirmar que a maioria das pessoas não tem ideia do que fala 

quando diz que ama Jesus! Que o ama de verdade, que quer realmente passar a 

eternidade do lado Dele! Se Ele pediu para sermos santos e você vê toda a 

porcaria que a televisão lhe oferece, assim como quando você mente, faz sexo 

fora do casamento, adultera, rouba, mata, se prostitui; quando nunca leu a 

Bíblia, mas tem tempo de sobra para ver aquela novela que vai ajudar a te levar 

para o inferno, a qual lhe toma duas horas diárias. Analise tudo isso e responda: 

você realmente ama Jesus? 

 

Nós já não somos merecedores dos Céus pelos inúmeros pecados que 

cometemos, mas Deus, em seu infinito amor, nos deixou um caminho para 

vivermos com Ele por toda a eternidade. As pessoas deixam essa chance de 

lado e passam a procurar todas as coisas que as levam para o inferno.  

 

O que você precisa saber é que a salvação é pela fé e somente pela fé em 

Cristo Jesus. Independente de quantos pecados você teve ou de quão bom você 

foi, sem Jesus você não entrará nos céus! Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. 

A fé em Cristo é precedida e acompanhada de arrependimento. Abandone seus 

pecados, odeie as coisas que Deus odeia, ame as coisas que Deus ama, cresça 

em santidade, deseje não ser igual ao mundo ou igual à maioria das pessoas que 

se dizem cristãs.  

 

Acredite, Deus está falando com você! Verá milhões de pessoas fazendo 

errado, mas você tem hoje o poder de escolher, o poder de mudar, o poder de 

se salvar. Jesus hoje lhe deu mais uma chance. Se você morrer amanhã, você 

sabe para onde vai. Eu te garanto que já não temo mais a minha morte. 

 

         Eu hoje prego e vivo isso. É muito raro eu assistir a televisão, muito 

difícil mesmo, passo meses sem olhar para o aparelho. Depois que Deus falou 

comigo, não assisti mais e Ele é prova disso.  

 

“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm.  

Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me  

deixarei dominar por nenhuma delas.”  

1 Coríntios 6:12 

 

“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas  
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as coisas me convêm; todas as coisas me são lícitas,  

mas nem todas as coisas edificam.”  

1 Coríntios 10:23 

 

“Não porei coisa má diante dos meus olhos.  

Odeio a obra daqueles que se desviam;  

não se me pegará a mim.” 

 Salmos 101:3 

 

Hoje o que dá ibope e audiência são as coisas malignas, as coisas proibidas. 

Tudo o que se refere ao pecado, onde é nítida a ação direta de satanás. Os 

objetivos dele você já sabe, que é matar, roubar e destruir. 

 

Nem comentei nada ainda sobre a internet, as redes sociais e os sites e 

páginas pornográficas. Pessoas se contaminam com conteúdos pornográficos 

e não imaginam que Deus tudo vê! São pessoas mortas espiritualmente e depois 

ainda querem ser abençoadas. 

 

Somente pessoas espirituais podem discernir o quanto os programas são 

consagrados aos demônios. Vários ex-sacerdotes satânicos, que se 

converteram, confessam que quando serviam aos demônios, eles sabiam que o 

diabo era quem comandava o conteúdo desses programas através de pessoas. 

Pouca coisa se aproveita e tem ainda as pessoas que idolatram jogadores e times 

de futebol, dando mais atenção e amor ao seu time que a Jesus.  

 

Deus disse, como seu maior mandamento, que devemos amá-lo sobre todas 

as coisas e mais: “Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele.” (1 

Coríntios 8:3) 

 

É preciso entender o que é amar esse Deus e ser próximo a Ele. Quanto de 

seu tempo é gasto lendo a Bíblia, orando, indo aos cultos? Já comparou quanto 

do seu tempo é gasto assistindo futebol, vendo novelas, filmes, com jogos, 

frequentando bares ou discotecas? 

 

O que a televisão tem produzido em nossas casas, em nossas famílias e em 

você? Ela contribui assustadoramente para diminuir a atenção entre os 

membros da família.  
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Diariamente, assistindo uma, duas ou três horas o indivíduo não consegue 

dar atenção a outro membro, filho, pai, mãe, irmãos, avós e provoca uma 

grande diminuição do carinho e amizade entre essas pessoas. 

 

A televisão é uma das maiores colaboradoras da não comunicação e da 

diminuição da educação dos pais para com os filhos. Os pais não se comunicam 

com os filhos porque estão de frente a um aparelho de televisão. Quem ensina 

o filho são os programas, pois os filhos aprendem e copiam o que vêem. E 

assim têm sido com os smartphones, seus vídeos e aplicativos de mensagens 

rápidas (memes, gifs, etc.). 

 

E as novelas ininterruptas? Milhões de pessoas ficam sentadas diante da 

televisão assistindo novelas das 18:00 às 22:00 horas. Esse deveria ser o tempo 

em que a família estaria reunida em casa se relacionando ou fazendo algo 

melhor. Esse aparelho causa algo muito prejudicial que se chama imobilismo. 

Quantas coisas poderiam ser feitas, produzidas no tempo que você perde vendo 

televisão?  

 

Analise de outro ponto de vista: o que você faz no seu trabalho em duas 

horas? Some esse tempo perdido de segunda a sábado durante toda a sua vida. 

O resultado é o tempo que você passaria de frente a um aparelho desses. Ele 

causa um bloqueio na capacidade de pensar. Se você assiste muito televisão, 

também não tem tempo para fazer exercícios e compromete sua saúde. 

 

A programação está cheia de mensagens subliminares, que são mensagens 

que não podem ser captadas diretamente pelos sentidos humanos. Mensagens 

que o seu consciente não consegue captar, mas o subconsciente registra tudo e 

isso é terrível para os processos mentais do ser humano. 

 

Essa mensagem tem duplo sentido. Ela pode ser inserida em vários meios: 

vídeos, músicas, figuras e até em textos.   No caso dos vídeos, o que geralmente 

se encontra é a inserção de mensagens subliminares em apenas alguns quadros, 

fazendo com que o telespectador não perceba a mensagem no tempo normal 

do vídeo, na propaganda, em filmes, desenhos ou outros. A estratégia é que a 

mensagem inserida seja "gravada" pelo nosso subconsciente. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentido
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Nas músicas, posso citar três formas de como se usam subliminares: uma é 

que se grava uma fala e se coloca na música, mas invertida. Você não entenderia 

nada se ouvisse, mas seu subconsciente sim. A segunda é bem interessante: 

existem frequências inaudíveis ao ouvido humano, como aquelas que só os 

cães, por exemplo, que possuem a audição mais apurada que a nossa, podem 

ouvir. Então, coloca-se algo nessa faixa de frequência da música e você 

certamente não vai ouvir, mas será registrado fielmente pelo seu subconsciente. 

A terceira é a mais sem graça: simplesmente colocam uma fala de um jeito tão 

rápido que você também não iria nem perceber, mas seu subconsciente sim. 

 

Fiquei chocado quando vi uma matéria mostrando o grau de satanismo, 

espiritismo, bruxaria e pornografia nos vídeos da Disney. Só vou dizer alguns 

para que você liberte seus filhos da obra maligna por detrás desses, 

aparentemente, inofensivos desenhos animados. 

 

Na capa do DVD da “Pequena Sereia'' há, nas colunas dos castelos, diversos 

desenhos de órgãos genitais masculinos. Nesse mesmo DVD, por trás de uma 

música, onde diz “Kiss the girl, kiss the girl” há um grupo jamaicano falando 

palavras africanas para amaldiçoar a cada criança que está assistindo o vídeo. 

 

No desenho animado “Aladin”, ouve-se muito rápido a frase “good 

teenagers, now please take off your clothes” que traduzindo quer dizer crianças 

boas e adolescentes por favor agora tirem as suas roupas. 

 

O vídeo “Pocahontas”, você sabe o que significa? É uma palavra indígena 

que significa espírito do abismo! Quando você diz essa palavra você está 

invocando um espírito maligno, ou seu filho o está invocando. 

 

No vídeo chamado “O Rei Leão", a revista Time disse que é o vídeo mais 

sujo, mais perverso e mais carregado de violência que a Disney já produziu. Diz 

que as crianças que assistem este vídeo hoje poderão se tornar assassinos no 

futuro. 

 

Quem produziu esse vídeo foi um homossexual que morreu de AIDS. Ele 

criou um leão que caminha afeminado! Onde já se viu um leão que caminha 

afeminado? A música do Rei Leão é a música da nova era! A nova era é uma 

seita carregada de conceitos contrários à fé cristã. É uma música dedicada a 
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satanás. Se você pausar o vídeo do Rei Leão quando ele bate as duas patas no 

chão; as partículas do pó que se levantam formam no meio da tela a palavra 

“sex” que no português, para quem não sabe, é sexo. 

 

Para que você tenha uma idéia, a Disney também é acusada de publicar o 

livro "growing up gay” que em português quer dizer crescendo homossexual.  

 

Existem muitos outros, já comentei neste livro algumas músicas com 

mensagens de adoração a satanás. 

 

Na música dos Beatles  "Lucy in the sky with Diamonds” na verdade, tem 

nas iniciais do próprio título, a mensagem subliminar "LSD". O objetivo era 

difundir a marca  "LSD", droga lisérgica muito usada nos anos 70, um similar 

do ácido.  

 

"Sem Lenço, sem Documento", de Caetano Veloso, rebate os Beatles usando 

a subliminar: Sem LSD.  

 

É decepcionante saber que os Beatles incentivaram aberrações como a 

necrofilia, de uma forma tão covarde e estúpida. A música "Hey Jude" que 

traduzindo é ''Hey viciado'' fala: ''Lembre-se de deixá-la entrar debaixo de sua 

pele e então começará a sentir-se melhor.'' A mensagem subliminar é simples e 

cruel: Deixar entrar as "agulhas das seringas com drogas injetáveis" debaixo da 

pele e vai sentir-se melhor.    

 

Portanto, cuidado com o que ouve ou assiste, pois essas mensagens estão em 

todo lugar, ocultas, prontas para fixar no seu inconsciente, podendo influenciar 

suas escolhas, atitudes, entrando em sua mente como um vírus de computador 

que fica inerte, latente e só é ativado na hora certa. 

 

Os meios de comunicação, os videogames, as revistas, a internet e a 

sociedade estão muito contaminados pelas obras do diabo. Esses meios cegam 

as pessoas espiritualmente levando-às direto para o inferno! 

 

Quem assiste muito televisão, não tem tempo pra ler, para estudar um novo 

idioma, para fazer um curso extra, para ler a Bíblia, para orar, para frequentar 

uma igreja ou fazer algum serviço voluntário. A maioria dessas pessoas são 
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facilmente manipuladas pela televisão, ficam submissas, perdem a capacidade 

de decidir e fazer escolhas. Como disse, isso é a maioria e não todas. 

 

As crianças que assistem TV aprendem atitudes de adultos. Isso é terrível 

para a formação de personalidade e de caráter delas assistirem cenas de amor e 

sugestão de atos sexuais. Elas ficam frustradas por não poder fazer o que 

assistiram, influenciando em suas escolhas e levando elas a fazerem coisas em 

tempos inapropriados.  

 

A criança tende a querer imitar tudo o que vê! O que ela vai imitar? O que 

ela vê? Perversidade, egoísmo, trapaça, ter vários parceiros sexuais, ser amante, 

dar calote, roubar e se dar bem, malícia e outras injustiças. Fora que, com filmes 

como o de Harry Potter, ainda querem ser feiticeiras, macumbeiras, 

cartomantes e satanistas. Elas podem facilmente ser manipuladas para serem 

usuárias de drogas, bebidas, cigarros e outros. 

 

Só quem é cego para não ver que satanás e seus demônios estão manipulando 

tudo o que puderem para levar o máximo de pessoas para o inferno.  

 

Se você quer ter uma vida sadia e quer que a sua família tenha uma vida sadia 

também, controle a televisão! Deus nos deu o poder de escolha. Eu decidi não 

assistir mais e substituí as minhas, muitas, horas de televisão por outras 

atividades. Você entendeu os males que ela provoca? Tome uma atitude! 

 

O céu se abriu 

 

 

O chamado que Deus me fez se tornava mais claro, mais intenso a cada dia. 

Eu estava em constante mudança. As coisas relacionadas a Deus se tornaram 

prioritárias, especiais e as coisas do mundo se tornaram comuns. A voz do 

Espírito Santo se tornava cada dia mais importante. Tinha - e tenho até hoje - 

fome de Deus. 

 

Um membro da igreja que eu frequentava disse que eu precisava procurar 

uma igreja mais “crente” porque eu não ia mais aos churrascos e festas que eles 
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promoviam. Ao contrário, eu não perdia um culto, não perdia uma vigília, 

estava em todas as reuniões de oração que eu ficava sabendo. Eu ia também a 

outras igrejas para aprender. Tinha semanas que eu ia, todos os dias, em cultos. 

Como já disse antes, fui 38 vezes ao monte para orar, isso em apenas 3 meses. 

 

“O homem natural não compreende as coisas do  

Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las,  

porque elas se discernem espiritualmente.  

Mas o que é espiritual discerne bem tudo  

e ele de ninguém é discernido".  

1 Coríntios 2:14-15 

 

Muitos devem estar pensando que me tornei fanático! Talvez esse seja o 

nome dado a alguém que depois de ter encontrado um tesouro valiosíssimo 

muito se alegrou. 

 

“O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido  

no campo, que um homem, ao descobrí-lo, esconde;  

então, movido de gozo, vai, vende tudo  

quanto tem e compra aquele campo.”  

Mateus 13:44 

 

O sonho de achar um tesouro não é realizado apenas nas histórias de 

aventuras. Quem, pela fé, achou Cristo, encontrou o maior tesouro que alguém 

pode imaginar, de dar inveja ao mais ambicioso dos piratas! O tesouro é a vida 

eterna e o campo é a salvação em Cristo. 

 

Quanto mais eu buscava Deus, mais Ele me permitia encontrá-lo. Um dia, 

no monte de oração, por volta das 23 horas, o tempo estava fechando com 

relâmpagos e trovões. Subimos o monte e, de lá, orei para que Deus segurasse 

o tempo para fazermos a vigília. Mas o céu continuou fechando, ventando 

muito e o milagre aconteceu. Deus fez com que chovesse ao nosso redor, 

conseguimos escutar a chuva caindo, batendo nas folhas das árvores, os 

relâmpagos... Podíamos ficar a uma distância pequena da chuva, ao nosso redor 

chovia muito, mas em cima de nossas cabeças o céu estava aberto e estrelado. 

Que maravilhoso foi aquele momento! 

 

http://www.tiosam.net/e/C%C3%A9u_%28religi%C3%A3o%29
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Na hora de irmos para casa, enquanto orávamos por proteção, Deus permitiu 

que caíssem algumas gotas em nossas cabeças para que soubéssemos que era 

Ele que tinha segurado o tempo para nós e não que tivesse sido uma 

coincidência. Foi o tempo de entrar nos carros e caiu uma forte chuva. Esses 

sinais nos fortaleciam pela nossa caminhada, pois era a certeza de que Deus 

sempre estava conosco. Com certeza, se eu estivesse em uma festa ou em 

churrasco, eu não teria visto esse maravilhoso sinal de Deus. 

 

 

 

 

Culto em Casa 

 

 

A minha preocupação com os jovens era contínua. Avisei algumas pessoas 

que começaria a fazer reuniões de oração em minha casa às quintas-feiras à 

noite. Pedi a Deus que me desse a palavra para pregar. 

 

Quinta-feira, às 20 horas, estávamos em 22 pessoas nos fundos de casa. Um 

amigo trouxe um teclado, outro um violão, cantamos algumas músicas, oramos 

e exaltamos o nome de Nosso Senhor. 

 

A palavra que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração foi sobre 

a volta de Jesus. Foi um grande alerta às pessoas que se reuniam ali. Era a 

oportunidade que batia à porta deles mais uma vez. Feliz pelo que ouvi e de 

abrir essa porta, porque é Jesus quem bate. Jesus está chamando todos à 

conversão, ao arrependimento, à cumprir as leis que Ele deixou para que 

tenhamos vida e vida em abundância.  

 

As profecias estão se cumprindo, o tempo está chegando. É tempo de 

decisão. Chegou a hora de você escolher entre a porta larga, que leva à perdição, 

ou a porta estreita, que leva à vida eterna. 

 

         Já imaginou como seria ver Jesus retornar a esta Terra? Você acha que 

será acordado de um sono profundo, pelo som de trombetas e de anjos, a 
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tempo de ver Jesus dar aquele passo gigantesco das nuvens para a Terra? Você 

acha que todas as pessoas verão Ele chegar? E como você o reconhecerá? 

Como irá saber se é realmente Jesus? Pelo Seu modo de falar? Por Sua 

aparência? Pelo som da Sua voz? Pelos milagres? E se aparecer um impostor 

fingindo ser Jesus e falsificar a Sua segunda vinda? O que nos impedirá de 

sermos enganados?  

 

Não seremos enganados se soubermos exatamente como será quando Ele 

retornar! Como é possível falsificar a segunda vinda?  

 

“E Jesus, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane;  

Porque muitos virão em Meu nome, dizendo:  

Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos.  

Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e  

farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora,  

enganariam até os escolhidos. Eis que Eu vo-lo tenho predito.  

Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto,  

não saiais; Eis que ele está no interior da casa; não acrediteis."  

Mateus 24:4-5 e 24-25 

 

        É isto o que vai acontecer: uma gigantesca mentira espalhada por todo o 

mundo, uma segunda vinda falsa e forjada.  

Jesus está falando de uma farsa colossal, cuidadosamente planejada, 

inteligentemente executada na qual quase o mundo inteiro irá cair. Você notou 

o que Jesus disse sobre isso: "Eis que ele está no deserto, não saiais." (Mateus 

24:26) 

 

Quando alguém afirmar que é o Cristo, não acredite, não dê atenção. Você 

sabe que não terá que verificar, nem precisará ver de perto, para saber se é Jesus 

ou não! Evidentemente, não será necessário, pois, Ele nos disse:  

 

“Porque, assim como o relâmpago sai do oriente  

e se mostra até ao ocidente, assim será também  

a vinda do Filho do homem"  

Mateus 24:27.  

 

 Jesus estava dizendo: minha volta será tão fácil de ver como a de um 
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relâmpago. Você não necessitará testar essas pessoas que afirmam ser o Cristo, 

por mais milagres que elas façam. Eu vou lhe dizer exatamente como vou 

retornar, portanto não precisa dar atenção àqueles que se manifestarão de outra 

maneira.  

 

 Um impostor não terá a menor chance com as pessoas que 

conhecerem a Bíblia. Se ele quiser enganar as pessoas que lêem a Bíblia, vai 

ter que duplicar com exatidão a descrição bíblica da volta de Cristo. Você acha 

que Deus deixaria um impostor fazer isso? Nunca! 

 

Em primeiro lugar, precisaria de alguém para fazer o papel de Cristo. Isso 

não é difícil, pois o próprio satanás seria voluntário com prazer. Ele vem 

praticando esse papel há séculos. Mas você pergunta: satanás conseguiria se 

tornar parecido com Jesus? Enganaria até mesmo um cristão leitor da Bíblia? 

Vamos ver a próxima passagem. Vamos ver o que satanás pode fazer. 

 

"E não é maravilha, porque o próprio  

Satanás se transfigura em anjo de luz."  

II Coríntios 11:14.  

 

          Ele pode, sim, se fazer parecido com Cristo. E, se precisar de alguns 

milagres, satanás e seus ajudantes podem realizar vários.  

 

"Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios;  

os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo,  

para os congregar para a batalha,  

naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso."  

Apocalipse 16:14.  

 

 Espíritos de demônios fazem prodígios. Esses milagres serão 

espetaculares.  

 

"E faz grandes sinais, de maneira que até  

fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens."  

Apocalipse 13:13  
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          O impostor, mesmo o próprio satanás, se quiser falsificar com sucesso o 

retorno de Cristo, vai ter que ser capaz de subir ao céu, descer a terra sobre 

nuvens e ser visível a todas as pessoas em toda a terra.   

 Apóstolo Paulo escreveu: 

 

"Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,  

com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus  

e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.  

Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados 

 juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o  

Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor."  

I Tessalonicenses  4:16-17. 

 

Algum impostor conseguiria romper as sepulturas pelo mundo inteiro e 

trazer à vida aqueles que morreram confiando no Senhor? Nunca.  

 

E outro detalhe: os pés de Jesus, quando Ele retornar, sequer tocarão o chão. 

Você vê como são descartados os falsificadores e impostores que ensinam e 

curam, pois por mais impressionantes que sejam os seus “milagres”, os pés 

deles estão grudados na Terra.  

 

          Alguém pode dizer: "Se Satanás conhece as Escrituras deve saber que é 

impossível imitar a segunda vinda. Portanto ele provavelmente não vai tentar. 

 

          Ele vai sim. E por quê? Porque ele sabe que milhões de pessoas não 

lêem a Bíblia, outros milhões esqueceram o que leram e outros muito bem-

informados preferem seguir sua intuição, seus sentidos, suas preferências 

pessoais, em vez de seguir a Palavra de Deus.  

 

          A tragédia é que, quando Deus aparecer no céu, quase todas as pessoas 

já terão se curvado a um impostor, acreditando ser ele o Cristo. Que terrível 

tragédia! Tragédia que não precisaria acontecer.  

 

          Milhões e milhões serão levados por esse terrível engano por não terem 

se importado em saber a verdade. Vê agora o quanto é importante e urgente 

conhecer a Bíblia?  
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 Se a ler - e lembrar-se de tudo o que ela diz - não existirá forma alguma 

de você ser enganado.  

 

         A segunda vinda de Cristo será um resgate. Que dia há de ser para aqueles 

que amam a Deus! Não será destruição, mas sobrevivência. Não será dia de 

pânico, mas de salvamento. Não será dia de dúvidas ou incertezas, nem medo, 

nem dor, será o Dia do Senhor! 

 

 Naquele dia todos os rostos se voltarão para o céu, cada olho se 

encherá de lágrimas de alegria. Cada voz gritará, cada braço se estenderá para 

recebê-lo. Pense neste dia. Pense nele muitas vezes.  

 

 Existe alguma coisa mais emocionante para se contemplar? Vê-lo 

aproximando-se pelo céu em uma nuvem escura do oriente. Vê-lo chegando 

cada vez mais perto, até se transformar em uma gloriosa nuvem branca. Uma 

nuvem como você nunca viu antes, uma nuvem de anjos, de incontáveis anjos. 

No ar, um som como você nunca ouviu antes: o som de trombetas ecoando ao 

redor do mundo.  

 

         Uma voz como você nunca ouviu antes: a voz do Senhor Jesus 

chamando os mortos à vida. Os túmulos, tremendo, se abrirão. Vozes de 

parentes, há muito separados pela morte, agora estarão reunidos para nunca 

mais se separar. Junto com os que ressuscitarem, os que estiverem vivos, serão 

levados com os anjos em uma viagem fantástica para o céu.  

 

         Quantos problemas, dores e desastres tumultuam nossos dias e 

interrompem nossas noites? Parece que sempre estamos ouvindo o som das 

sirenes, o estrondo das bombas, os sinais da tempestade que se aproxima. 

Lembre-se de que existe um lugar melhor para estar e há um meio 

absolutamente fascinante de se chegar lá, onde o Criador vive: a cidade de 

Deus.  

 

Quando será esse dia? 

 

"Por isso, ficai também vós apercebidos; porque, 
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à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá"  

Mateus 24:44 

 

“Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido,  

e guarda-o, e arrepende-te. Pois se não vigiares,  

virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei.”  

Apocalipse 3:3 

 

“A respeito da época e do momento, não há necessidade,  

irmãos, de que vos escrevamos. Pois vós mesmos  

sabeis muito bem que o dia do Senhor  

virá como um ladrão de noite.”  

1 Tessalonicenses 5:1-2 

 

“E já está próximo o fim de todas as coisas;  

portanto sede sóbrios e vigiai em oração.”  

1 Pedro 4:7 

 

Esta parábola - das dez virgens - nos exorta a vigiar: 

 

“O Reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens  

que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo.  

Cinco delas eram insensatas, e cinco eram prudentes.  

As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo.  

As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas,  

junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar,  

e todas ficaram com sono e adormeceram "À meia-noite,  

ouviu-se um grito: 'O noivo se aproxima!  

Saiam para encontrá-lo! Então todas as virgens  

acordaram e prepararam suas candeias As insensatas  

disseram às prudentes: 'Dêem-nos um pouco do seu óleo,  

pois as nossas candeias estão se apagando'.  

"Elas responderam: 'Não, pois pode ser que não  

haja o suficiente para nós e para vocês.  

Vão comprar óleo para vocês'.  

"E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo.  

As virgens que estavam preparadas entraram com ele para  
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o banquete nupcial. E a porta foi fechada. "Mais tarde vieram  

também as outras e disseram: 'Senhor! Senhor!  

Abra a porta para nós! Mas ele respondeu: 

 'A verdade é que não as conheço! "Portanto, vigiem,  

porque vocês não sabem o dia nem a hora!”  

Mateus 25:1-13 

 

Eu pedi a Deus um esclarecimento sobre esta parábola:  você pode estar vivo 

ou morto no dia em que Ele voltar, mas o alerta é que você vigie enquanto está 

vivo, pois se estiver morto não conseguirá se arrepender de seus pecados e 

aceitar a Cristo para ser salvo. O alerta é para que as pessoas mudem seus 

caminhos enquanto estão vivas. Ninguém sabe o dia de sua morte, nem tão 

pouco o dia da volta de Cristo.  

 

Temos que vigiar porque não sabemos se morreremos instantaneamente de 

um acidente, doença e tragédia. E a chance que Ele te deu? 

 

Se você morrer daqui a alguns minutos e estiver em pecado, fazendo tudo o 

que satanás te ensinou, não pense que viverá a eternidade nos céus com todo o 

povo que aqui na Terra renunciou tudo o que se refere ao mau e que foi 

transformado para viver com Deus. 

 

Deus é Justo e a sua palavra vai se cumprir. Se bater na porta Dele, Ele dirá: 

“Não o conheço” (Mateus 25:12). Aqui na Terra Ele bateu à sua porta 

inúmeras vezes até o seu último suspiro para entrar em sua vida, perdoar os 

seus pecados, te transformar a sua vida e te dar a vida eterna, mas muitos não 

abriram! 

 

Como ele bateu à sua porta?  Assim, como agora, através deste livro! Ele é 

educado, só entra se você convidar e aceitar! 

 

O tempo que você tem de abrir a porta é a sua vida. Você pode viver até os 

80, 90 anos ou morrer no próximo minuto. Você só acordará no dia em que 

Jesus voltar para arrebatar a sua igreja e ressuscitar os mortos, uns para subir 

aos céus com Ele, e outros para descer com o inimigo. 
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Seu nome estará na lista de passageiros? Existe apenas uma exigência: é a 

palavra perdão, escrita com o sangue do Senhor Jesus Cristo ao lado do seu 

nome no livro da vida. 

 

Mais uma vez Ele bateu em sua porta. Mais uma vez, você tem a chance de 

aceitá-lo e de se tornar um filho de Deus. Se sentiu em seu coração que a sua 

hora é agora, que você quer esse Deus maravilhoso, então ore. Tome uma 

decisão inteligente em sua vida, Deus está pronto para mudar sua história: 

 

“Confesso a Ti, Senhor meu Deus, que sou um pecador; acredito que 
Jesus Cristo morreu na cruz por meus pecados e ressuscitou dos mortos 
para a minha salvação. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e 
Salvador e dedico a Ele toda a minha vida. Convido-te, Senhor Jesus, a 
entrar em meu coração e viver dentro de mim para sempre, me enche 
com teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor Jesus. Amém.” 

 

"Haverá mais alegria no Céu por um só pecador  

que se arrepende, do que por noventa e  

nove justos que não precisam se arrepender."  

Lucas 15:7 

 

 

 

 

O fim das imagens 

 

 

No meio de uma noite acordei muito assustado, me encolhi na cama e acendi 

a luz com uma das mãos. Não era pesadelo, de alguma forma Deus me deixou 

sentir a presença de um demônio dentro do meu quarto. Eu vi no escuro o 

contorno negro como de uma pessoa, como se fosse um vulto. Fui acordado 

com aquela presença maligna.  

 

Quando acendi a luz, ele desapareceu. Ele não me tocou, mas estava ali, me 

observando dormir. Repreendi no mesmo instante e disse a Deus que me 
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mostrasse por que ele estava ali e que nunca mais eu queria que ele entrasse em 

minha casa. Pedi a Jesus que protegesse minha casa. 

 

Voltei a dormir e, no dia seguinte, algo muito estranho aconteceu em meu 

quarto. Uma das portas do meu guarda roupas estava no chão. Chamei minha 

mãe e mostrei a ela o que tinha acontecido.  

 

Um guarda roupas robusto, de madeira, já com uns 30 anos de idade, 

daqueles que já não se fabrica mais, com três dobradiças de três parafusos cada, 

amanheceu com uma porta no chão depois daquela visão noturna e daquela 

oração. 

 

Fui verificar. Me deparei com um grande adesivo que tinha na parte interna 

da porta que eu tinha colado há mais de dez anos. O adesivo tinha uma caveira 

desenhada e estava escrito: “Death Pilot”, que em português significa “piloto 

da morte”.  

 

O Espírito Santo me disse que aquele adesivo era como um altar feito àquele 

demônio que estava ao lado da minha cama à noite, e que aquilo era como uma 

brecha, como uma permissão para estar ali. Uma permissão que um dia eu o 

dei quando colei aquele grande adesivo dentro do meu guarda roupas. 

 

Pedi ao Espírito Santo que me mostrasse mais objetos, mais brechas, para 

que eu desse um fim. Fui abrindo gavetas em minha casa, peguei objetos, velas, 

imagens e outros. Quebrei tudo e joguei fora. Mas Ele ainda me alertava, 

dizendo que tinha mais. Quando entrei no quarto de minha mãe, Ele logo me 

mostrou mais de uma dúzia de imagens de gesso.  

 

Imagens de todos os tamanhos. Havia imagens brancas, pretas, vindas de 

vários lugares do Brasil. Minha mãe deixava-as sobre um criado mudo, que 

ficava ao lado da sua cama. 

 

O Espírito Santo me alertou que aquelas imagens eram uma grande brecha, 

como uma porta para diversos tipos de demônios que tinham permissão para 

se instalar ali. Creio que muitos leitores vão ficar chocados com o que eu vou 

explicar, mas continue lendo para que entenda o que Deus fez depois. 
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Deus falou, através do Espírito Santo, que não queria aquelas imagens ali, 

pois eu sabia o que era idolatria, Ele mesmo já havia me explicado com 

passagens no Antigo e no Novo Testamento. Deus não se compara a imagens 

esculpidas, moldadas ou entalhadas por mãos humanas. Aquilo ali era contra 

tudo o que eu aprendi a respeito do Reino de Deus e era idolatria a satanás, que 

as criou. 

 

 Eu não obedeci no exato momento e disse: “Senhor, se eu tirar essas 

imagens dali minha mãe vai ficar muito brava e por favor me confirme essa 

direção.” 

 

Procurei na Bíblia tudo o que falava sobre adorar imagens e ídolos, imprimi 

e entreguei a minha mãe. Mostrei a ela, na Bíblia, onde estavam os textos no 

Antigo e no Novo Testamento. Ela começou a me entender. Eu orava, pedia, 

mas as imagens continuavam lá.  

 

Um dia, ao passar pelo lado das imagens, meu braço involuntariamente 

derrubou todas as imagens no chão. Eu pedi perdão a Deus por não obedecer 

às suas ordens e falei para Ele que à tarde eu daria fim aquelas imagens.  

 

No trabalho, eu orava e pedia para que minha mãe entendesse a minha ação 

e, quando eu cheguei em casa, a mulher que trabalhava lá uma vez por semana, 

me chamou e falou comigo sem saber de nada do que eu e Deus estávamos 

conversando: 

 

“Ronaldo, eu tenho uma netinha, eu dei pra ela uma imagenzinha de uma santa e a 

menina começou a ver vultos em casa, a ter pesadelos, falar demais de noite e eu não sabia o 

que era. Ela ficou muito perturbada depois que eu dei aquela imagenzinha para ela. Um dia 

eu resolvi tirar aquela imagem de perto dela e sabe que ela nunca mais teve nada, está 

boazinha de novo!” 

 

Eu agradeci a Deus aquelas palavras, pois 15 minutos antes eu tinha pedido 

a Ele que me confirmasse a Sua vontade, só mais uma vez, e eu tiraria as 

imagens de lá. 

 

Peguei seis sacolas plásticas de supermercado, coloquei as imagens dentro, 

peguei um martelo de borracha e comecei a quebrar as imagens. A mulher que 
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estava trabalhando em casa arregalou os olhos e disse: “Sua mãe vai te matar!” 

E eu disse que não, que era necessário e que estava fazendo sob as ordens de 

Deus, muito bem confirmado e mandado. Não terminou assim.  

 

No outro dia, minha mãe ligou no meu celular e perguntou onde estavam as 

imagens dela. Eu disse que tinha as jogado fora e ela ficou muito irada. Mas, 

como eu já tinha orado e já havia passado um dia, ela estava normal de novo. 

Obedeci a Deus e, como prova de que Ele me mandou fazer, vou contar sobre 

outro acontecimento para que você entenda. 

 

Uma tia minha muito amada pegou um vírus nos olhos, um vírus contagioso 

que a deixou isolada de todos. Em poucos dias, estava quase sem enxergar. Pedi 

a ela para me deixar ir até ela para orar e que Jesus iria conceder a cura no 

mesmo instante. Ela disse que era muito contagiosa e que não era bom eu 

chegar perto dela. Ela sugeriu me mandar uma peça de roupa e que eu orasse 

por ela. Eu disse amém, se a fé dela diz que ela pode ser curada dessa forma, 

praticamente já está curada. 

 

Recebi uma camisa dela, fechei a porta do quarto, me ajoelhei e comecei a 

orar. Depois de uns 30 minutos na presença de Deus, eu abri a minha Bíblia 

com muita fé, pedindo a cura de minha tia. Me apareceu um texto que só fala 

de idolatria, em Jeremias 10: 

 

“Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel!  

Assim diz o Senhor: Não aprendam as práticas das nações  

nem se assustem com os sinais no céu, embora  

as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos  

das nações são inúteis: corta-se uma árvore da floresta,  

um artesão a modela com seu formão; enfeitam-na  

com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos  

para que não balance. Como um espantalho numa  

plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar,  

e têm que ser transportados porque não conseguem andar.  

Não tenham medo deles, pois não podem fazer  

nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém  

comparável a ti, ó Senhor; tu és grande, e grande é o  

poder do teu nome. Quem não te temerá, ó rei das nações?  
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Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações  

e entre todos os seus reinos não há absolutamente  

ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos;  

querem ser ensinados por ídolos inúteis.  

Os deuses deles não passam de madeira.  

Prata batida é trazida de Társis, e ouro, de Ufaz.  

A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de vermelho;  

tudo não passa de obra de hábeis artesãos.  

Mas o Senhor é o Deus verdadeiro; ele é o Deus vivo;  

o rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme;  

as nações não podem suportar o seu furor.  

Digam-lhes isto:  

Estes deuses, que não fizeram nem os céus nem a terra,  

desaparecerão da terra e de debaixo dos céus".  

Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, 

 firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu  

os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão,  

as águas no céu rugem, e formam-se nuvens desde  

os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva  

e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos  

são estúpidos e ignorantes; cada ourives é envergonhado  

pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas  

são uma fraude, elas não têm fôlego de vida.  

São inúteis, são objetos de zombaria.  

Quando vier o julgamento delas, perecerão.  

Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a  

essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, 

 e Israel é a tribo de sua propriedade, 

 Senhor dos Exércitos é o seu nome.”  

Jeremias 10:1-16 

 

Eu entendi o que Deus queria dizer, mas eu estava orando por uma cura e 

Deus quis em alertar para a idolatria com algum propósito. Novamente abri 

minha Bíblia, pedindo a vitória sobre a enfermidade de minha tia e li: 

 

“Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou! 
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 Vá em paz e fique livre do seu sofrimento".  

Marcos 5:34 

 

Fiquei muito feliz, pois tive a confirmação da cura de minha tia. Levantei-me 

e abri a porta do quarto de minha mãe para dizer a ela que Deus havia dado a 

vitória a minha tia. Então, entendi o porquê Deus me mostrou o texto sobre 

idolatria. Minha mãe recebia, mensalmente, uma imagem de Maria que passava 

de casa em casa. De dentro do meu quarto, Deus, que é Onipresente, que está 

em todos os lugares ao mesmo tempo, me mostrou que minha mãe estava 

adorando aquela imagem ao invés do Deus vivo e incomparável. 

 

Minha alegria acabou no momento em que vi aquela imagem. Abri minha 

Bíblia no texto de Jeremias 10 e entreguei a minha mãe. Pedi que ela lesse, pois 

Deus havia me alertado sobre esse procedimento abominável. Eu disse que 

qualquer pessoa, com o mínimo de vontade de saber das verdades da vida, leria 

a Bíblia e receberia entendimento e sabedoria de Deus. 

 

No outro dia, telefonei à minha tia e disse para ela que Deus concedeu a sua 

cura. Ela, no outro dia, já estava bem. 

 

Dias atrás, eu estava ouvindo testemunhos de “ex-mãe de santo”, “ex-

sacerdote satânico”, “ex-bruxo”, que se converteram. Ouvi muitos dizerem 

que, em terreiros de macumba, magia negra, candomblé, existem inúmeras 

imagens exatamente iguais às que minha mãe tinha.  

 

Você tem todo o direito de discordar, mas, por favor, leia antes. Deus, que 

sabe todas as coisas, vai lhe dar entendimento e o conhecimento, pois Ele sabe 

que você quer conhecer a verdade antes que pense em buscá-la.  

 

Experimente pedir a Deus para lhe mostrar a verdade e você mesmo verá 

como Ele fará isso. 

 

“O meu povo está sendo destruído,  

porque lhe falta o conhecimento.”  

Oséias 4:6 
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Deus vai te usar 

 

Dirigindo meu carro, meses atrás, o Espírito Santo me disse para ligar para 

uma pessoa. Essa pessoa é uma moça chamada Talita, recém chegada da cidade 

de Rio Claro, no estado de São Paulo. Freqüentávamos a mesma igreja e há 

tempos não a via. Mas obedeci, liguei no celular dela e perguntei se ela estava 

bem. Ela disse que sim e desligamos. 

 

Passado uns dias o Espírito Santo me pediu para ligar para ela de novo. 

Obedeci e perguntei se ela estava bem e a resposta foi não. Ela disse que tinha 

se desviado dos caminhos do Senhor e eu a convidei para ir à igreja comigo. 

Ela mora perto de minha casa e comecei a levá-la aos cultos. Pedi a ela que 

escrevesse sobre o que aconteceu. Daqui em diante, serão as palavras delas que 

estarão abaixo: 

 

A paz do Senhor, leitor! 

 

Quando o Ronaldo me ligou, fiquei surpresa, pois mesmo morando perto não tínhamos 

contato e nisso eu já tinha abandonado a igreja que eu frequentava; ainda não era realmente 

convertida de coração. 

 

Mesmo com o Ronaldo me ligando e perguntando se estava tudo bem comigo e se eu estava 

no caminho do Senhor, eu menti dizendo que estava tudo bem, enquanto não estava e 

desligamos.  

 

Outro dia, ele tornou a me ligar e disse que o Espírito Santo falou a ele que eu não estava 

bem. Foi aí que eu me abri e relatei que não estava nos caminhos do Senhor e que já estava 

trilhando os caminhos da morte.  

 

Alguns dias depois, numa quarta-feira, ele passou em casa e fomos para a igreja. O culto 

aconteceria na casa de um conhecido nosso. E, neste culto, Deus usou muito o Pastor para 

dirigir a palavra à minha vida.  
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Terminado o culto, na hora de ir embora, o Espírito Santo usou a boca do Ronaldo para 

dizer que já tinha chegado  a minha hora, a hora da decisão. Ao mesmo tempo em que eu 

queria estar nos caminhos do Senhor, queria estar no mundo com as coisas que o mundo nos 

oferece. Deus foi claro se dirigindo a mim e, em primeira pessoa, disse: 

 

“Filha hoje é o dia da tua decisão; não é ontem e nem amanhã; é hoje o dia da tua decisão.” 

 

Então, eu tive que decidir naquele instante. Respondi a Ele que eu queria os caminhos 

Dele! Entrei em casa e me prostrei perante Deus, clamei que tivesse misericórdia de mim pelas 

minhas falhas, pelos meus pecados. Pedi ao Senhor que me ensinasse realmente a servi-lo, a 

segui-lo; que me ensinasse os caminhos de santidade. Ele atendeu minha oração no mesmo 

instante. 

 

Ao abrir a minha Bíblia, Deus me disse: 

 

"Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,  

que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,  

santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.  

E não conformeis com este século,  

mas transformai-vos pela renovação  

da vossa mente, para que experimenteis  

qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus."  

Romanos 12:1-2 
 

Após esta palavra, Deus falou em meu coração para servir a Ele não somente da boca pra 

fora, mas em espírito e em verdade, renunciando tudo o que me algemasse ao mundo como 

vícios, amizades erradas e tudo o quanto me levava a pecar. Disse que estava tendo 

misericórdia de mim e, a partir deste dia, eu me entreguei ao Senhor verdadeiramente. 

 

Na sexta-feira, o Ronaldo me chamou para ir a um monte de oração, onde ele fazia 

vigílias. Quando comecei a subir aquele monte senti uma forte opressão, senti um poder 

maligno se opondo à minha atitude de sair do meio em que eu vivia para vir até ali adorar a 

Deus. 

 

Com um irmão tocando violão, comecei a louvar. Eu não conseguia me concentrar, não 

conseguia ficar quieta em lugar algum e foi quando me levantei de um banco, cai no chão e 

fiquei desacordada.  
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Ao acordar, o Ronaldo me disse que um demônio classificado como pomba gira tomou 

posse do meu corpo, disse com voz estranha muitas coisas, mas foi expulso em nome do Senhor 

Jesus. Foi esse demônio que me escravizou nos caminhos de satanás durante muito tempo, 

mas Jesus me libertou.  

 

Depois disto, me senti leve para adorar e louvar ao Senhor. No dia seguinte, fui a um 

culto. Estávamos todos de mãos dadas, orando, e o Ronaldo pediu a Deus que me batizasse 

com fogo, que me desse uma experiência profunda com Jesus. 

 

Senti algo queimando que subia e descia entre a garganta e o peito, sentia muito calor, 

uma sensação de liberdade e de alegria incontável. Foi uma sensação tão gloriosa e cheia de 

graça que minhas pernas ficaram leves, em momentos eu ficava mole e ao mesmo tempo eu 

pulava de olhos fechados com receio de abri-los e perder toda aquela glória. 

 

Se pudesse, estaria com os olhos fechados até agora para não perder um minuto da presença 

que ali, em mim, começava a brotar. Comecei a balbuciar algo que nunca tinha pronunciado 

antes, por mais que tentasse falar algo em nosso idioma eu não conseguia, saía de minha boca 

palavras enroladas e incompreensíveis. 

 

Creio que, no interior, todo ser humano busca o sobrenatural de Deus, mas ali eu tive 

contato com esse sobrenatural que, inconscientemente, busquei aquilo minha vida toda, mas 

buscava de forma errada. Entendi que Deus estava me capacitando para uma grande obra. 

Ele me mostrou um pouquinho do que Ele tem pra mim.  

 

Deus sabe que, quando eu me decidi, fui verdadeira e esse presente Ele me deu como 

incentivo para trilhar um caminho novo, como uma nova criatura. 

 

Eu, recém-convertida não, entendia muito do Reino de Deus e, saindo de um culto, falei 

para o Ronaldo que queria fazer uma tatuagem e perguntei a ele o que Deus achava disso. 

 

Chegamos em frente à minha casa e ele disse: 

 

“Talita, seu corpo agora é templo do Espírito Santo, fazendo uma tatuagem você vai querer 

mostrá-la, vai querer aparecer no meio das pessoas. Ao invés de você aparecer, peça que Jesus 

cresça em sua vida, peça que Ele aumente, que Ele apareça e que você diminua. Ele sim é 

digno de toda a honra e toda a glória. Você não gostaria de usar o poder de Deus para curar 
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as pessoas, para expulsar demônios, para pregar o evangelho salvando as pessoas do inferno? 

Quando se aceita Cristo o nosso “eu” deve diminuir e Jesus Cristo deve crescer. As pessoas 

vão ver a nova criatura que você é e então Jesus vai ser glorificado e exaltado. Só Ele pode 

receber adoração, o que merecíamos era a morte e morte de cruz pelos nossos pecados, mas Ele 

foi em nosso lugar, calado e por amor a nós.” 

 

Terminado o Ronaldo de falar essas palavras passava, ao lado do carro que estávamos, 

duas moças que tinham saído de uma festa perto de minha casa. Uma delas chorava muito, 

a outra tentava consolá-la e o Ronaldo me disse: 

 

“Talita, O Espírito Santo está me dizendo para orarmos por essas duas moças!” 

 

Saímos do carro, as moças já estavam a uns 15 metros, pedimos que esperassem. O 

Ronaldo nos apresentou, disse que éramos cristãos e que o Espírito Santo de Deus nos pediu 

para que orássemos por elas. As moças aceitaram a oração e quando o Ronaldo dizia a 

terceira frase da oração, uma das moças caiu no chão, chorava e se contorcia. 

 

Continuamos a orar e a outra moça, chorando, foi ficando mole, cambaleava para cair e o 

Ronaldo parou de orar. A moça que estava no chão estava chorando e soluçando muito alto, 

o que alertou os vizinhos, que começaram a sair de suas casas e observaram aquela cena: 

 

Uma moça deitada de costas no asfalto chorando e gemendo 23 horas, com sua bolsa caída, 

meio aberta no chão. O Ronaldo em pé, com a Bíblia em uma mão e com a outra levantada; 

a outra moça também já estava chorando, tomada de arrependimento perante a presença do 

Espírito Santo. 

 

Os vizinhos ficaram preocupados e o Ronaldo disse a todos que estava tudo bem, que 

estávamos só orando. Eles deviam pensar que éramos loucos e na verdade somos; profunda e 

verdadeiramente loucos por Cristo.  

 

A moça que estava no chão se levantou, se recompôs, agradeceu a oração, limpou seu rosto 

que estava todo borrado de maquiagem e voltaram para a festa que era a uns 30 metros de 

onde estávamos. 

 

Eu fiquei abismada, pois o Ronaldo estava pregando sobre usar o poder de Deus em nome 

de Jesus. Fiquei eufórica com aquela cena, a presença do Espírito Santo realmente constrangeu 

aquelas moças. 
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Olhei no retrovisor do carro e vi uma das moças caída no asfalto de frente a festa que elas 

estavam. Nós trancamos o carro e fomos até elas. 

 

Os rapazes que estavam na festa saíram de encontro à moça para socorrê-la, observamos 

que a moça se debatia no chão violentamente e os rapazes tentavam segurá-la porque ela 

estava se machucando, tamanha a força que se debatia no chão. 

 

Quatro rapazes fortes tentavam segurar a moça agarrando os pulsos e tornozelos e um 

demônio se manifestou na moça. Ele deformou o rosto dela e falava com uma voz grossa, cheia 

de ira e de maldade; dizia que iria matá-la e que a sua mãe não a amava, que a alma dela 

era de Lúcifer que é o diabo. 

 

Não contendo a moça, Ronaldo disse aos rapazes que era um demônio e que eles podiam 

soltá-la. Ele declarou que aquele demônio estava amarrado em nome de Jesus Cristo. Os 

rapazes saíram de cima da moça que já fazia gestos de como se estivesse algemada e tentava 

se soltar, rolava de um lado para outro no asfalto. O Ronaldo ordenou que saísse daquele 

corpo, que aquele demônio era derrotado e que era para ele voltar para o inferno. 

 

O demônio saiu dessa moça e se manifestou na outra em questão de um segundo, como se 

tivesse pulado de uma para outra. 

 

O Ronaldo disse para eu ir até a outra moça expulsar aquele demônio, disse que eu tinha 

autoridade dada por Deus para expulsar qualquer demônio em nome de Jesus.  

 

“Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes  

e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo;  

e nada vos fará dano algum”.  

Lucas 10:19 

 

Fui encorajada pelo Espírito Santo, me ajoelhei ao lado da moça caída no chão e expulsei 

o demônio com a autoridade do nome de Jesus. 

 

As moças levantaram e se limparam, os rapazes ficaram impactados, pois não tiveram 

força contra aquela mulher possuída, mas o nome de Jesus teve toda autoridade perante aquele 

espírito maligno. 
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“E voltaram os setenta com alegria, dizendo:  

Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam.”  

Lucas 10:17 

 

O Ronaldo disse que o Espírito Santo tinha nos direcionado para entrarmos naquela casa 

e repreendermos todo o mal. Pedimos a permissão aos moradores do sobrado para entrar e 

orar por todos eles. Eles temeram a ira com que aquele demônio falou à boca da moça possuída 

e fizeram questão que entrássemos.  

 

Oramos na entrada da casa. Ao entrar, sentimos que o ambiente daquela casa estava 

carregado, sentia a mesma opressão que senti de orar no monte. Era confirmado que ali 

estavam espíritos malignos e subimos as escadas orando e expulsando todo o mal. 

 

Estávamos ajoelhados no segundo piso com as mãos pro alto, profetizando a libertação 

daqueles jovens, profetizamos que em nome de Jesus naquela casa nenhum demônio passaria 

por perto mais ou seria queimado pelo poder de Deus. 

 

Um rapaz se ajoelhou aos prantos do nosso lado e disse que Deus nos tinha mandado 

para resgatá-lo, disse que fazia parte do louvor de uma igreja e que estava ali em pecado. Um 

segundo rapaz se ajoelhou também tomado de arrependimento e pediu perdão para Deus, 

clamou por misericórdia. 

 

Descemos as escadas e conversamos com todos. Eles estavam em 10 ou 12 pessoas. 

Falamos de Jesus e da salvação, os aconselhamos e pedimos a Deus que não permitisse mais 

festas daquele tipo naquela casa.  

 

Saindo de lá, a sensação foi ótima. Tínhamos feito a vontade de Deus, fomos capacitados 

e revestidos de poder. Foi uma das melhores experiências da minha vida; Deus honrou a 

palavra que o Ronaldo tinha me dito e eu preferi deixar Jesus aparecer em minha vida ao 

invés de eu tentar aparecer. É uma pena que até os demônios crêem que Jesus é o Senhor e 

muitas pessoas não crêem. 

 

A partir desse dia, Talita começou a ter mais e mais experiências com Cristo. 

Se eu não estivesse escutado a voz de Deus pedindo que eu telefonasse para 

ela, talvez ela não tivesse mudado de vida, ajudado a libertar outras vidas e 

ganhado almas para Cristo. Essa voz sempre esteve falando com cada um, o 

que precisamos fazer é obedecê-la e estar sensível para escutá-la. 
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Até em desenhos animados vemos um anjo de um lado e um demônio do 

outro. Eles existem e muito nos influenciam. Quem você alimentar mais, vai 

crescer mais em sua vida.  

 

Talita hoje é uma bênção na vida de muitas pessoas, ela está nos caminhos 

do Senhor e é cheia do Espírito Santo de Deus. Ela é usada por Deus 

grandemente. Dias atrás ela me ligou e disse que, saindo do culto, um travesti 

perguntou que horas eram. Ela respondeu e falou de Jesus pra ele por quase 

duas horas. Esse travesti pediu uma oração, aceitou Jesus e combinou de ir à 

igreja com ela. 

 

Deus quer te usar, mas para que Ele te use, você tem que estar limpo, tem 

que andar em santidade. Deus a levou para outra igreja para dar frutos em outro 

lugar. Deus quer que plantemos Sua semente por toda a Terra. 

 

Dou graças a Deus, que um dia usou Amanda para me resgatar, que me usou 

para resgatar Talita, que usou Talita para resgatar Marcos (ex-travesti), que vai 

usar Marcos para resgatar vidas e vai usar você também para tirar muitas almas 

das mãos do inimigo. Deus nos usa na vida de muitos e assim é o reino de 

Deus. Damos frutos, somos um exército comandado pelo Senhor dos 

Exércitos que é Jesus Cristo.  

 

E o primeiro passo é sempre o mesmo: temos que falar de Cristo: 

 

“Portanto, todo aquele que me confessar  

diante dos homens, também eu o confessarei  

diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer  

que me negar diante dos homens, também eu  

o negarei diante de meu Pai, que está nos céus”  

Mateus 10:32-33 

 

São vidas, são almas! Como Deus me usou para escrever este livro para 

chegar à sua vida, com certeza Ele tem um plano para te usar para salvar muitas 

vidas. Somos um exército capacitado por Deus para levar a salvação a muitos 

em nome de Cristo. 

 

http://www.tiosam.net/e/C%C3%A9u_%28religi%C3%A3o%29
http://www.tiosam.net/e/C%C3%A9u_%28religi%C3%A3o%29
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Hoje é o dia em que Deus veio te chamar para fazer parte dessa família que 

serve ao Senhor dos Exércitos, Deus todo Poderoso. Jesus disse:  

 

"Vão pelo mundo todo e  

preguem o evangelho a todas as pessoas.” 

 Marcos 16:15 

 

Talvez você já tenha se conscientizado que Ele tem tentado te salvar de 

diversas formas. Só falta você aceitá-lo! Isso, se já não o fez! 

 

Glorifico a Deus que é misericordioso, que depois de limpar-nos das nossas 

transgressões ainda nos usa. Agradeço a vida das pessoas que pregam o 

evangelho por todo o mundo, tirando as almas das mãos de satanás.  

 

 

 

 

Como se manter no caminho da Salvação 

 

Creio que você, como Talita, tomou uma atitude que vai mudar sua vida aqui 

na Terra e que vai garantir um lugar nos céus ao lado de Deus. Desde o 

momento em que você entregar sua vida a Jesus, Ele passará a ser o seu Senhor 

e Salvador.  Senhor, porque passará a governar a sua vida, e Salvador, porque 

Ele já o salvou. Como está escrito: 

"Assim que se alguém está em Cristo,  

nova criatura é, as coisas velhas já passaram  

eis que tudo se fez de novo".  

II Coríntios 5:17 
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Agora que você está em Cristo, você nasceu de novo para uma nova vida de 

vitória e sucesso. 

1- Nunca olhe para trás 

Jesus disse:  

"Ninguém que lança a mão no arado e  

olha para trás é apto para o reino de Deus.”  

Lucas 9:62  

 

"Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo"  

Mateus 24:13 

Só porque você aceitou Jesus e recebeu a vida Eterna, não quer dizer que 

pode voltar para a velha vida e fazer as coisas erradas que fazia. Tudo isso 

significa que, agora, você começou a seguir a Jesus e deve continuar até ao 

fim. Você deve pôr a sua confiança em Cristo e fazer o melhor que sabe da 

Palavra de Deus. 

2- Torne-se membro de uma igreja  

Seja membro de uma igreja, onde crêem que Jesus é seu único Senhor e 

Salvador. Frequente uma igreja para aprender a Palavra de Deus, fazer o que lá 

está escrito  para também poder servir a Jesus nesta igreja. 

"Não deixando a nossa congregação,  

como é costume de alguns, antes admoestando-nos  

uns aos outros, e tanto mais,  

quanto vedes que se vai aproximando aquele dia".  

Hebreus 10:25 

 

3 -Seja batizado nas águas  
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Você deve ser batizado nas águas, logo que possível, como uma declaração 

da sua fé em Jesus e que está disposto a segui-lo todos os dias da sua vida. O 

batismo não salva. O batismo é uma figura daquilo que aconteceu quando você 

entregou a vida a Jesus. Você foi sepultado, morreu para a velha vida e 

ressuscitou para uma nova vida com Jesus. Jesus foi batizado quando já tinha 

entendimento. Quando somos crianças, não temos ainda sabedoria para 

escolher o que queremos. Temos que imitar o filho de Deus e não aos homens. 

Ele é Deus e sabe como deve ser feito. 

4- Tenha uma vida de oração  

Ore todos os dias. Orar é falar com Deus. À medida que você ora 

diariamente, e medita na Palavra de Deus, você cresce espiritualmente e tem 

boa comunhão com Deus. 

"Pedi e dar-se-vos-á; buscai e achareis;  

batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe;  

e o que busca encontra; e ao que bate se abre.” 

Mateus 7:7-8 

 

5 - Como devo orar 

 

 Deve orar ao Pai, em Nome de Jesus. 

 

"Naquele dia nada me pedireis.  

Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome  

Ele vo-lo dará." 

 João 16:23 

 

Sempre que você orar, ore com fé como Deus o ouviu e que responde 

sempre. A fé é acreditar que recebe no momento em que ora. 

"Tudo o que pedirdes em oração  
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crede que o recebestes e tê-lo-eis."  

Marcos 11:24 

 

Ore com naturalidade, usando as suas próprias palavras, sem rituais, nem 

repetições e sem imitar os outros. 

"E, orando, não useis de vãs repetições,  

como os gentios, que pensam que,  

por muito falarem, serão ouvidos."  

Mateus 6:7  

 

 

6 - Leia a Bíblia regularmente  

A Bíblia é a Palavra de Deus, é onde você conhece os pensamentos de Deus 

e a sua vontade. Se você conhecer a palavra de Deus, o diabo não poderá 

enganá-lo, com doenças, crises financeiras e outros porque você sabe o que está 

escrito: 

"Pelas suas pisaduras fomos sarados.”  

I Pedro 2:24 

”O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades.”  

Filipenses 4:19 

7 - Como ler a Bíblia? 

Comece pelo Novo Testamento, primeiro pelos evangelhos e depois pelas 

Epístolas. Faça perguntas a si mesmo. Como por exemplo: O que é que esta 

passagem revela sobre a vontade de Deus para mim? Há aqui alguma ordem 

para eu obedecer? Alguma promessa para eu tomar posse? Como este texto 

pode ser aplicado na minha vida? 

Leia diversas vezes os mesmos versículos. Leia e pratique o que leu: 
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"Tornai-vos praticantes da Palavra, e não somente ouvintes."  

Tiago 1:22 

 

8- Seja fiel a Deus no seu dízimo e seja generoso para ofertar 

Quando entregar a sua vida a Jesus, tudo o que Deus tem ficará à sua 

disposição, mas cabe a si, pôr tudo, o que tem também à disposição de Deus. 

 Quando você leva à casa de Deus os seus dízimos e ofertas, está dizendo a 

Deus que Ele é o Senhor de toda a sua vida, mesmo das suas finanças, e que 

Ele é a sua fonte. E é Ele que prospera e abre portas onde não tem. 

"O reino de Deus é assim, como se um homem 

 lançasse semente à terra, e dormisse,  

e se levantasse de noite e dia, e a semente brotasse e crescesse,  

não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica,  

primeiro a erva, depois a espiga, por último  

o grão cheio de espiga. E, quando já o fruto se mostra,  

mete-lhe logo a foice, porque está chegando a ceifa."  

Marcos 4:26-29 

 

O Reino de Deus não está baseado em milagres, mas sim, em semear 

primeiro para colher depois. As suas finanças são como sementes que, quando 

você semeia no Reino Deus ou na igreja onde se serve a Deus, Ele multiplicará 

as suas finanças para o evangelho ir pelo mundo inteiro e também para suprir 

as suas necessidades. Quanto mais você semear, mais vai ceifar, mas quanto 

menos semear, menos vai ceifar. 

"E digo isto: Que, o que semeia pouco, pouco também,  

ceifará, e, o que semeia em abundância,  

em abundância ceifará. Cada um contribua segundo  
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propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade,  

porque Deus ama ao que dá com alegria." 

 II Coríntios 9:6-7 

 

Nunca dê a Deus os seus restos, mas dê sempre a Deus o seu melhor. Tanto 

nas suas finanças, como nas outras áreas da sua vida. Deus manda que o 

provemos desta forma: 

“Tragam o dízimo todo ao depósito do templo,  

para que haja alimento em minha casa.  

Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos,  

e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e  

derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão 

 onde guardá-las. Impedirei que as pragas  

devorem suas colheitas, e as videiras nos campos  

não perderão o seu fruto", diz o Senhor dos Exércitos.”  

Malaquias 3:10 

 

O dízimo é a décima parte (10%) dos nossos rendimentos.  

Para que haja mantimento na casa de Deus, água, luz, telefone, salários, 

missões e também para  que a obra avance pelo mundo e para que Deus possa 

abençoá-lo de volta. 

9 - O que é uma oferta? 

Uma oferta é uma semente, é plantar tudo aquilo que está além do dízimo, e 

que semeamos regularmente. O novo testamento coloca a oferta no contexto 

de um reino espiritual com uma grande e urgente missão. As contribuições 

feitas na igreja não são impostos pagos num sistema teocrático. No 

ensinamento dado aos discípulos de Cristo, não encontramos tributação 

obrigatória. O Novo Testamento nos ensina sobre a importância das nossas 

ofertas para cumprir a missão que Deus deu à igreja.  
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Cada pessoa verdadeiramente convertida a Cristo dará conforme as suas 

condições por querer participar do trabalho importantíssimo da igreja.  

10 - Emoções e fé 

“Porque andamos por Fé e não por vista."  

II Coríntios 5:7 

Nunca se deixe arrastar pelas emoções. Você tem de aprender mais e mais a 

andar pela Fé, pela Palavra de Deus, isto é, acreditar no que a Palavra de Deus 

diz, mesmo que todos os seus sentimentos lhe possam dizer o contrário.  

11 - Fé é acreditar na Palavra de Deus e fazer o que Deus diz 

Por exemplo, se você está doente e pediu ao seu Pastor para orar por você, 

acredite que recebeu a sua cura. Você pode continuar com os mesmos 

sintomas, mas andar pela fé é acreditar que está curado quando ainda não se 

sente curado. Pode demorar um minuto, um dia, uma semana, mas os sintomas 

irão embora e você verá manifestar a sua cura. O mesmo se pode dizer para 

finanças e outros. 

12 - As amizades  

Antes de entregar a sua vida a Jesus, certamente, você tinha amigos. Agora 

que você segue a Jesus, deve conviver com pessoas que também seguem a Jesus. 

Vai deixar os velhos amigos? Fale-lhes de Jesus e se eles por qualquer razão não 

concordarem, então você vai ter de pôr Jesus em primeiro lugar e não os seus 

amigos. Deus te dará novas amizades. 

"Bem - aventurado o varão que não anda 

 segundo o conselho dos ímpios, nem se detém  

no caminho dos pecadores, nem se assenta  

na roda dos escarnecedores".  

Salmo 1:1 
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"Já por carta vos tenho escrito que não vos  

associeis com os que se prostituem; isto não quer dizer,  

absolutamente, com os devassos deste mundo, 

ou com os avarentos, ou com os roubadores, 

 ou com os idólatras; porque, então, vos seria necessário  

sair do mundo. Mas, agora, vos escrevi que  

não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, 

 for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente,  

ou beberrão, ou roubador; com o tal, nem ainda comais." 

 I Coríntios 5:9-11 

 

"Não sabeis vós que a amizade do mundo  

é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer  

que quiser ser amigo do mundo,  

constitui-se inimigo de Deus." 

 Tiago 4:4 

 

Satanás é o príncipe deste mundo, e é ele que está a preparar toda a terra para 

a vinda do anticristo e está também a tentar desviar a humanidade de Deus, 

através de legalismo, ateísmo, religião, feitiçarias, avareza, adultério e outros. 

A Bíblia diz que, quando você entrega a sua vida a Jesus, embora esteja no 

mundo, já não pertence ao mundo. Isto é, não deve viver como o mundo vive 

com confusão, subornos, vidas ilícitas, esquemas, mentiras, adultérios, 

infidelidades e etc.  

Não siga na mesma direção, vivendo para agradar a homens e para manter 

as aparências. Ocupe-se em seguir a Jesus e a fazer o que Jesus disse porque 

este mundo em breve acabará e todas as suas obras acabarão também. 

13 - Testemunhe  

"... e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém  

como em toda a Judéia e Samaria,  
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até aos confins da terra."  

Atos 1:8 

 

Testemunhar significa dar a conhecer aos outros aquilo que nós próprios 

sabemos, ou declarar um fato que nós presenciamos, ou experimentamos. 

Testemunhar é você dizer a todos quanto conseguir aquilo que Jesus fez na sua 

vida. Testemunhar de Jesus é uma tarefa de todo o Cristão. 

14 - Como fazer? 

Mencione os versículos que falem da Salvação: 

"Porque Deus amou o mundo, de tal maneira,  

que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele  

que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna."  

João 3:16 

 

"Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a  

verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim."  

João 14:6 

 

"Mas, a todos quantos o receberam,  

deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,  

aos que crêem no seu nome." 

 João 1:12 

 

Não tente "convencer" as pessoas. A sua tarefa é só falar a Palavra de Deus 

e semear a boa semente. A tarefa do Espírito Santo é convencer a pessoa. 

Seja sábio, não fale de Jesus a toda a gente que lhe aparecer pela frente, mas 

deixe que a ocasião seja propícia para tal conversa, a palavra é preciosa. 

“Não dêem o que é sagrado aos cães,  

nem atirem suas pérolas aos porcos;  
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caso contrário, estes as pisarão e, aqueles,  

voltando-se contra vocês, os despedaçarão.” 

 Mateus 7:6 

 

Não lançar pérolas aos porcos significa não perder seu tempo com aqueles 

que não querem ouvir ou, se ouvirem, não farão uso dos ensinamentos. 

Significa não lançar uma ideia, conhecimento, informação, valor, instrução ou 

conselho a quem não quer ou não está preparado para ouví-los. 

 

 

A religião não te salva 

 

Sabemos que a graça de Deus é plena e abundante. A Bíblia nos mostra, de 

maneira muito clara, que somos salvos pela graça de Deus: 

“Pois vocês são salvos pela graça,  

por meio da fé, e isto não vem de vocês,  

é dom de Deus; não por obras,  

para que ninguém se glorie."  

Efésios 2:8-9 

 

Por que a Bíblia destaca tanto a salvação pela graça? Para que não haja 

nenhum mérito nosso e que não possamos dizer: "Eu me salvei." Nós somos 

salvos. Ninguém se salva. Todos nós somos salvos mediante a fé, pela graça de 

Deus. E essa graça, diz a Bíblia, se manifestou trazendo salvação a todos os 

homens. Daí, a importância de percebermos a universalidade da salvação.  

"Porque Deus tanto amou o mundo  

que deu o seu filho Unigênito para que todo  
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o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." 

 João 3:16 

 

"Todo aquele que o Pai me der virá  

a mim e quem vier a mim eu jamais rejeitarei."  

João 6:37 

 

É extremamente arrogante acharmos que a nossa religião, a nossa instituição, 

a nossa igreja é a certa, é a que salva, que só ela tem a verdade. Existem muitas 

denominações que pensam que só eles serão salvos ou que talvez exista um céu 

só para a sua igreja ou algo assim.  

Existe um só Deus, que é verdadeiro, soberano e que salva todos os homens 

independente de onde estejam. Religião não salva ninguém. Por isso, devemos 

buscar ao Senhor através de seu Filho Jesus, com base nas Escrituras Sagradas, 

naquilo que a Bíblia diz: 

"E não há outro Deus além de mim,  

um Deus justo e salvador; não há outro além de mim.  

Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês,  

confins da terra; pois eu sou Deus, e não há nenhum outro."  

Isaías 45:21-22 

 

Dizem alguns: "A minha religião diz que não posso fazer isso ou aquilo; 

mas aquela outra coisa eu posso fazer."; "A minha religião fala que não será 

bem assim ou assado." Isso são meras interpretações humanas.  

Agora, ninguém pode negar um fato: Somente Jesus salva!   

Por que Jesus é o fundamento da nossa fé? O que pensam as religiões 

acerca de Jesus? 

O diabo é contra tudo o que for levantado ou se nomeia a respeito de Deus, 

e uma maneira que ele usa para desviar a atenção do verdadeiro evangelho é 
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através da religião. Ele cria doutrinas parecidas, onde as pessoas são enganadas 

e seu fim é o mal. É fácil descobrir se a seita é falsa; ou ela vai negar a divindade 

de Cristo ou ela não vai aceitar Cristo como suficiente salvador. Ela diz que 

tem outras coisas ou personagens que também podem levar você à salvação e 

não somente Jesus.  

Nós cremos que Jesus é o único fundamento, isso não quer dizer um dos 

fundamentos da nossa fé. 

“Porque ninguém pode colocar outro fundamento  

além do que já está posto, que é Jesus Cristo.”  

1 Coríntios 3:11 

 

Se você quer saber se alguma doutrina é falsa, pergunte o que pensam acerca 

de Jesus. Mediante a resposta, por mais que pareça verdadeira, se negar a 

divindade de Cristo, negou Cristo como fundamento e é uma seita herética. 

Dividiu o fundamento; Jesus e mais alguém é uma seita herética. Dividiu com 

Maria, com São Pedro, com São João ou com outros tantos, não é bíblico, não 

é divino, é humano. Se foi criado por alguém, você já sabe a resposta!  

Não seja enganado, não sou eu que estou escrevendo isso aqui, está escrito 

na Bíblia, leia e comprove! 

Não estou falando mal das outras religiões, só estou mostrando o que está 

escrito na Bíblia e que Jesus é o caminho para a salvação.  

Veja, se alguém prestar atenção nestas palavras e aceitar uma verdade não 

será destruído por não ter entendimento. Deus que te criou não quer isso, como 

já escrevi neste livro:  

 “O meu povo está sendo destruído,  

porque lhe falta o conhecimento”  

Oséias 4:6 
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Por exemplo, uma religião foi fundada em 1829 por Joseph Smith, os 

Mórmons, que é chamada “A igreja dos santos dos últimos dias”. Smith diz que 

um anjo trouxe a ele lentes especiais com uma revelação e depois o anjo levou 

as lentes embora, ele traduziu a revelação e então escreveu o livro de mórmon. 

Ele usa passagens inteiras da Bíblia do livro de Isaías e Jeremias, o que engana 

as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Uma de suas profecias é que 

Jesus ia voltar em 56 anos! Disse que na lua tinham habitantes iguais de 1,83 

metro de altura. Depois de alguns anos, o homem pisou na lua e viu que não 

tinham tais seres e Jesus também não voltou como ele disse. Ele era polígamo, 

tinha 27 mulheres e 44 filhos. Em 1844, ele foi arrancado da prisão por uma 

multidão enfurecida e foi assassinado por causa de tantas coisas erradas que 

tinha feito. Ele dizia que Jesus Cristo era o irmão mais velho da humanidade, 

nunca disse que Jesus era Deus. Cuidado, essa religião traz a Bíblia, mas deixa-

a de lado e apresenta o livro de mórmon. Heresia.  

O Teosofismo e Espiritismo Kardecista são duas doutrinas semelhantes. A 

primeira fala da lei do karma, reencarnação, lei da causa e efeito, que você hoje 

é consequência de alguma vida passada. O Teosofismo fala que a pessoa passa 

por diversos karmas até chegar ao mais alto nível, se tornando um homem 

perfeito que eles colocam como Buda, Maomé, Abraão, Moisés, Jesus Cristo e 

outros.  

Eles dizem que tudo é Deus e Deus é tudo. Isto é, que você é Deus. Dizem 

que você pode se aperfeiçoar e pode se salvar, dizendo que você também é 

Deus. Não diz que Jesus é o fundamento.  

Os Kardecistas falam sobre aperfeiçoamento, dizem que Jesus é um espírito 

de luz aperfeiçoado. Dizem que você morre e nasce diversas vezes, sendo 

aperfeiçoado, podendo, um dia, ser como Jesus. Essas duas doutrinas dizem 

que o homem se aperfeiçoa por si mesmo passando por diversas reencarnações 

até chegar a ser um espírito de luz ou um espírito evoluído. Doutrinas cheias 

de contrariedades.  

http://www.prophetjosephsmith.org/
http://www.prophetjosephsmith.org/
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Na época de Constantino, logo após a sua saída do poder, entrou Graciano 

que não queria ser chefe de igreja. No ano de 378, ele nomeou o bispo Damásio 

para chefiar a igreja e aí começou uma grande bagunça, vários eram cristãos, 

mas pessoas vinham de religiões pagãs e misturavam o cristianismo com o 

paganismo, aí entrou idolatria, adoração a Maria, a indulgência. A igreja católica 

diz que Pedro é o fundamento da igreja baseada em Mateus 16:18 e a Bíblia 

diz que é Jesus. 

“Pois também eu te digo que tu és Pedro,  

e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,  

e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”  

 

Preste bastante atenção para o que foi dito por Cristo: 

“Chegando Jesus à região de Cesaréia de Filipe,  

perguntou aos seus discípulos: Quem os outros  

dizem que o Filho do homem é? Eles responderam:  

Alguns dizem que é João Batista; outros Elias;  

e, ainda outros, Jeremias ou um dos profetas.   

E vocês, perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou?  

Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo".  

E Jesus disse: Feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas!  

Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue,  

mas por meu Pai que está nos céus.  

E eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra  

edificarei a minha igreja e as portas do Inferno não poderão vencê-la.”   

Mateus 16:13-18 

 

Jesus fez um trocadilho de palavras do grego: “Tu és Petrus” que significa 

pequenos blocos rochosos ou fragmentos de rochas. “Tu és Petrus, mas sobre 

esta petra” - sobre a petra que Pedro estava falando, quem é que estava fazendo 

a declaração acerca de Jesus? Quem disse: “tu és o filho do Deus vivo?” Foi 
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Pedro. “Sobre esta petra que significa grande rocha, bloco rochoso irremovível, 

eu edificarei a minha igreja.  

Jesus disse tu és Petro, mas sobre  a petra que é o próprio Jesus “eu edificarei 

a minha igreja”. E em 1 Pedro 2:6, Pedro foi falar quem era a pedra: 

“Pois assim é dito na Escritura:  

Eis que ponho em Sião uma pedra angular,  

escolhida e preciosa, e aquele que nela  

confia jamais será envergonhado"  

1 Pedro 2:6 

Paulo também disse: 

“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos  

e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular.”  

Efésios 2:20 

 

O primeiro equívoco do catolicismo é que Pedro não é o fundamento e, sim, 

Jesus Cristo.  

“Porque ninguém pode pôr outro fundamento 

além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.”  

1 Coríntios 3:11 

 

Dizem também que Pedro é o primeiro Papa. Também dizem que papas e 

padres não podem se casar. Mas, Pedro, como visto em Mateus 8:14, era 

casado: 

“E Jesus, entrando em casa de Pedro,  

viu a sogra deste acamada e com febre.  

E tocou-lhe na mão e a febre a deixou;  

e levantou-se, e serviu-os.”  

Mateus 8:14-15 
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Portanto, a Bíblia revela que Pedro era casado! E aqui comete - a mesma 

igreja - o segundo equívoco. 

Dizem que o papa é irrepreensível! Pedro foi repreensível, pois em Gálatas 

2:11 diz que Paulo repreendeu Pedro face a face.   

“Quando, porém, Pedro veio a Antioquia,  

enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. 

 Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago,  

ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram,  

afastou-se e separou-se dos gentios,  

temendo os que eram da circuncisão.”  

Gálatas 2:11-12 

 

Pedro foi repreendido como puderam ler, Pedro quando estava com os da 

circuncisão se dizia da circuncisão, os judeus. Quando estava com os gentios se 

dizia do lado deles. Paulo deu uma bronca em Pedro, ele era repreensível. 

Terceiro equívoco. 

Um quarto equívoco ainda é mencionável, quando o papa aceita ser adorado 

e o povo grita, como aconteceu no Brasil: “Rei, rei, rei, o papa é o nosso rei.” 

E ele sorrindo aceitava adoração e abanava as mãos. Pedro não aceitou ser 

adorado na Bíblia, porque era homem comum: 

“Quando Pedro ia entrando na casa,  

Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o.  

Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo:  

"Levante-se, eu sou homem como você”. 

 Atos 10:25-26 

 

Outro equívoco, que induz ao pecado, é a idolatria, que é combatida no 

Velho e no Novo Testamento, desde os 10 mandamentos.  

“E Deus falou estas palavras: Não terás outros  
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deuses além de mim. Não farás para ti  

nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer  

coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra.  

Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto,  

porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso,  

que castigo os filhos pelos pecados de seus  

pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam,”  

Êxodo 20:1-5 

 

Não fui eu que disse, mas Deus. Se alguém tiver argumentos contra ele, por 

favor, me avise que eu quero ouvir. Está escrito também, no Novo Testamento, 

que os idólatras vão pro inferno. É só ler a Bíblia: 

“Mas os covardes, os incrédulos, os depravados,  

os assassinos, os que cometem imoralidade sexual,  

os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos:  

o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre.  

Esta é a segunda morte".  

Apocalipse 21:8 

 

Eu era católico e defendia a igreja católica simplesmente por ter nascido 

dentro dela. Eu não tinha o conhecimento que Deus deseja que todos 

tenhamos. 

A verdade é que a maioria dos membros da igreja católica não tem uma Bíblia 

ou tem, mas nunca leram ou, se leram, não entenderam. Você já leu? É bíblico 

irmão e irmã. Meus olhos foram abertos, satanás sabe que Deus não tolera 

idolatria, satanás sabe que os idólatras vão pro inferno. Digite para pesquisar 

imagens de macumba, candomblé e umbanda na internet. São as mesmas 

imagens que eu via na igreja católica. Infelizmente. 

A Bíblia se explica. Deus a deixou para que lêssemos, tanto que é o livro mais 

vendido no mundo de todos os tempos. Muitos católicos, e eu era um deles, 
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defendem o catolicismo, mas nem sequer tem uma Bíblia, não sabem da 

verdade e nem procuram saber! É mais fácil deixar como está do que sair da 

zona de conforto e tomar uma atitude. 

Mudar não é fácil, entrar no céu também não: 

"Entrem pela porta estreita,  

pois larga é a porta e amplo o caminho que 

 leva à perdição e são muitos os que entram por ela.  

Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida!  

São poucos os que a encontram.”  

Mateus 7:13-14 

 

“Cuidado com os falsos profetas.  

Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas,  

mas por dentro são lobos devoradores.”  

Mateus 7:15 

 

Por que Cristo é o único fundamento da minha fé? 

“Sabemos também que o Filho de Deus 

 veio e nos deu entendimento, para que conheçamos  

aquele que é o Verdadeiro. E nós estamos  

naquele que é o Verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo.  

Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.”  

1 João 5:20 

 

Por que Jesus é Deus? 

Para alguém ser chamado de Deus tem que ter quatro atributos exclusivos 

da divindade:  
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A eternidade, não deve sua existência a ninguém. A onipotência, possuir todo 

o poder. A onisciência, possuir todo conhecimento e a onipresença que é estar 

em todos os lugares ao mesmo tempo. 

Em João 8:58 diz: “Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão 

nascer, Eu Sou!" 

Jesus é eterno: 

“pois nele foram criadas todas as coisas  

nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis,  

sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades; 

 todas as coisas foram criadas por ele e para ele.  

Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.”  

 Colossenses 1:16-17 

 

Jesus tem todo o poder, a onipotência: 

“Então, Jesus aproximou-se deles e  

disse: Foi-me dado todo o  

poder nos céus e na terra.”  

Mateus 28:18 

 

Jesus é onipresente: 

“ensinando-os a obedecer a tudo o que  

eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês,  

até o fim dos tempos".  

Mateus 28:20 

 

Jesus é onisciente: 

“Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente  
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aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, 

 pois vive sempre para interceder por eles.”  

Hebreus 7:25  

 

Jesus sabe tudo o que acontece com cada um de nós e intercede por cada um 

de nós diante do pai, ele é Deus. Porque ele é Deus, Ele é o fundamento da 

minha fé. 

A Bíblia mostra a diferença entre Jesus e os anjos: 

“O Filho é o resplendor da glória de Deus 

 e a expressão exata do seu ser, sustentando  

todas as coisas por sua palavra poderosa.  

Depois de ter realizado a purificação dos pecados,  

ele se assentou à direita da Majestade nas alturas,  

tornando-se tão superior aos anjos  

quanto o nome que herdou é superior ao deles.”  

Hebreus 1:3-4 

 

“Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse:  

"Tu és meu Filho; eu hoje te gerei" E outra vez: 

 "Eu serei seu Pai, e ele será meu Filho. E ainda, quando  

Deus introduz o Primogênito no mundo, diz:  

Todos os anjos de Deus o adorem."  

Hebreus 1:5-6 

 

“Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos,  

e dos seus servos, clarões reluzentes.  

Mas a respeito do Filho, diz: O teu trono, ó Deus,  

subsiste para todo o sempre;  

cetro de eqüidade é o cetro do teu Reino.”  

Hebreus 1:7-8 
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Na placa, acima do túmulo de Jesus, está escrito: “Ele não está mais aqui: 

Ele ressuscitou!".  A tumba não conseguiu detê-lo, Jesus está vivo cheio de 

poder e de glória! Ele é o fundamento da minha fé e é o único digno de ser. 

Não troque Jesus por nada, meu irmão, nem por falsas doutrinas, por 

heresias, por uma placa de igreja, por conversas humanas, tudo isso são meras 

enganações. 

 Você não é salvo por ser membro de uma Igreja ou por tomar a 

comunhão! Você pode ser salvo somente se pedir ao Jesus Cristo da Bíblia para 

perdoar os seus pecados, se você deixar os seus pecados, especialmente a 

idolatria, e pedir a Jesus Cristo para entrar no seu coração e na sua vida, e dar-

lhe o precioso dom do Espírito Santo. Leia a Bíblia e peça ao Pai celeste, em 

nome de Jesus, seu Filho, para lhe mostrar o que tudo isto significa. 

  Quando você entregar a sua vida ao verdadeiro Jesus da Bíblia, o 

Espírito Santo virá e viverá dentro de você e vai capacitá-lo a compreender toda 

a leitura que você fizer da Bíblia. Eu lhe peço, não aceite um falso Cristo. Você 

é tão precioso, como indivíduo, para Deus, que Ele até mesmo veio à terra para 

pagar o enorme preço da sua salvação. Não perca esta tão grande salvação! 

“Porque há um só Deus, e um só Mediador  

entre Deus e os homens, Cristo Jesus.”  

1 Timóteo 2:5 

 

Ele não precisa da ajuda de ninguém para nos socorrer, para nos dar força, 

para nos sustentar e ninguém mais pode. Peço a Ele que lhe dê uma profunda 

experiência, que ele mude a sua vida por completo e te transforme em uma 

nova criatura. Desejo que Ele faça na sua vida o que Ele fez com a minha e até 

mais.  

 

Orei por você no dia em que comecei este livro e no dia em que eu o terminei. 

Pedi a Deus pela sua vida, que o Espírito Santo lhe abrisse bem os olhos para 

que você pudesse ver o tamanho do amor que Deus tem por você. A sua vez é 

agora, se ainda não o aceitou, está em tempo, enquanto você respirar! 
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O objetivo deste livro é a sua salvação! Este livro é o fruto de uma semente 

que um dia Jesus plantou no meu coração! Hoje com certeza Ele também 

plantou uma semente no seu e eu creio que ela vai crescer e se tornará uma 

grande árvore, que dará muitos frutos em nome de Jesus. 

 

Este é o primeiro livro de muitos que eu escreverei, se Deus permitir. E 

muitas pessoas serão salvas quando forem tocadas por Cristo, todos os 

testemunhos de conversão, todos os milagres, curas, maravilhas, bênçãos, 

libertações, enfim, tudo o que Ele operar eu relatarei. Estou recebendo as 

direções e estratégias que serão usadas para resgatar cada família. 

 

Um dia você lerá o segundo livro e verá a grande obra que Deus fez em 

minha vida, em meu bairro, em minha cidade, que se espalhará por muitos 

lugares. Neste dia, você se lembrará do seu passado e louvará a Jesus pela 

grande obra que Ele fez em sua vida. 

 

Minha oração final: 

 

Deus Querido, Deus Maravilhoso, Deus Fiel, Deus amado, Deus que 
eu sirvo,  

 

Quero te agradecer por este livro ter chegado a este leitor; obrigado pelo amor que você tem por 

ele, obrigado pela vida dele. Eu profetizo que você e a sua família serão salvos, que darão 

muitos frutos, que serão transformados, que buscarão o Teu reino e andarão em Teus 

caminhos em nome de Jesus Cristo.   

 

Profetizo, Senhor, que esta pessoa vai ser uma nova criatura, que vai optar por sorrir ao 

invés de chorar, por lutar em lugar de reclamar, por pensar em lugar de desistir, por doar em 

lugar de acumular, por bendizer em lugar de blasfemar, por ter uma vida próspera em lugar 

de levar uma vida de perdição, que opte sempre pelo bem ao invés do mal, que opte pela vida 

eterna e faça tudo para alcançá-la. 

 

Ainda profetizo que essa pessoa vai ser mais otimista, mais alegre, terá mais esperança! 

Que vai deixar para trás os medos e os sentimentos de derrota. Que vai acreditar plenamente 

em Ti. Que ele peça perdão pelos seus pecados, pelo tempo perdido, pelo dinheiro mal gasto, 

pelas palavras inúteis, pelo trabalho mal feito, pelas obras vazias, pelas reclamações, pela 
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falta de entusiasmo, pelo amor desperdiçado e por ter desagradado a Ti, a quem ele amaria 

sobre todas as coisas!  

Agradeço a Ti por mais esta vida que aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador. 

Peço que acampe seus anjos ao redor dele e o encha com o Espírito Santo. Levante ele como 

uma coluna em sua casa, no seu trabalho e por onde andar para que ele possa iluminar os 

que estão nas trevas e proclamar o Teu Santo Nome e a tia salvação! 

Agradeço a ti Senhor Jesus por ter me capacitado para escrever este livro, pelo teu Espírito 

Santo maravilhoso que me inspirou palavra por palavra. Sem vocês eu não teria feito nada, 

obrigado, muito obrigado por essa experiência maravilhosa. 

Que a Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor de Deus Pai e as consolações do 

Espírito Santo estejam com cada um!  

E profetize, em Nome de Jesus: 

 

“... eu e a minha família serviremos ao Senhor"  

Josué 24:1 

 

 

 Amém! 

 

  


