Téstimonho
Duma vida transformada

Eu pensei muito antes de tomar a decisão de escrever o
meu testemunho, pela simples razão de que ele tinha que
mergulhar no passado e que eu realmente queria esquecer,
mas eu finalmente percebi que não era possível
permanecer em silêncio enquanto eu vivi algo
extraordinário, experiência única , e era necessário
compartilhar o que eu experimentei para ajudar a pessoa
que passa por uma grande angústia.
Foi absolutamente a minha experiência para beneficiar
aos outros, eu não entrei em todos os detalhes da minha
vida, porque algumas cenas eram muito difícil de
descrever, e o objetivo deste livro é o de restaurar a
coragem onde há mais esperança, e estou convencido de
que , depois de ler estas poucas linhas , se você realmente
quer uma mudança em sua vida, então você pode esperar
para experimentar algo especial, é o que eu chamaria de
um novo nascimento, uma nova vida, um novo começo.
" Desejo-lhe uma boa leitura. "

Nestas poucas páginas , gostaria de compartilhar com
vocês o que era a minha vida ou até, que eu finalmente
descobri a verdade e a verdadeira razão de viver .
Não é fácil voltar na trilha do passado , especialmente
quando é difícil e doloroso, mas por algum tempo, estou
convencido de que devo faze-lo como testemunha e
agradecer a pessoa que reconstruiu ou que salvou a minha
vida.

Mas ... Ou o que pode realmente reconstruir uma vida
quando caímos tão baixo, sem esperança , quando não há
mais ninguem capaz de te estender uma mão para agarrarte e socorrer-te. quando os problemas te magoam e
esmagam o teu coração a tal ponto que você prefere
morrer para finalmente ser libertado.

Muitas vezes pergunto-me porque que eu nasci? Por que
vim a esta terra de aflição ! Pois desde que eu nasci, eu
acumulei somente decepções e fracassos, mas eu não

sabia até muito mais tarde que nós somos atraídos e
depois sugado para dentro de uma engrenagem helicoidal.

E como as pessoas dizem que o
nosso mundo , ou nascemos sob
uma estrela da sorte ou do mal.

e eu acho que a minha resposta é rapidamente encontrada,
no dia do meu nascimento tinha que estar sob a pior
estrela que podia existir.
Como muitas mulheres, minha mãe achava que tinha
encontrado o homem raro ... que seria tudo um mar de
rosas, sem muito problema, mas estava longe de ser essa
bela realidade. Muito rapidamente, minha mãe percebeu
que meu pai era um nervoso, agressivo e tornou-se mais e
mais difícil de viver e conviver.
A vida em casa era difícil e coisas tristes não foram
arranjadas com o tempo ... dia após dia, mês após mês, as
cenas domésticas foram repetidas, a violência era a
grande parte o “menu” da nossa diária.

Nós raramente tinhamos
momentos de paz e
alegria, rasgando essa vida
turbulenta, foi marcado em
nossos rostos em que
sorrisos foram exibidos
excepcionalmente.
Lágrimas, muitas vezes
cairam.

Hoje várias décadas após esses eventos , flashes do meu
passado aparecem em minha memória , embora eu era
então apenas um menino de quatro ou cinco anos e as
memórias ainda estão presentes na minha mente, porque
quando uma criança é espancada e vê sua mãe ser atingida
, são imagens que ocupam sua mente , muitas vezes ao
longo de sua vida, e que levam a uma depressão lenta e
longa , gerando trauma profundo e transtornos.

Foi na volta da idade de 7 anos, que a minha angústia era
maior , eu realmente chamaria este período da minha vida
" como o primeiro corredor do inferno”.

Se eu tivesse a infelicidade de encontrar meu pai
chateado, eu sempre levava golpes. Minha mente nunca
estava em paz , eu parava e perguntava-me, como eu
deveria abordá-lo , como falar com ele, e qual seria o
momento certo. Eu estava constantemente sob estresse
com tudo que que rodeava, com efeitos muito negativos
que me tornaram cada dia, um menino fechado em si
mesmo e com muita raiva.

Eu sempre me lembro daquele dia em que num momento
de raiva violenta, meu pai me agarrou pelos cabelos ,
levantou-me do chão e atirou-me violentamente como se
de um farrapo comum fosse, lágrimas escorriam pelo meu
rosto, eu estava apavorado , ao mesmo tempo, me veio
um ódio inexplicável. Eu tinha o nariz quebrado , não
poderia colocar a minha cabeça no travesseiro eu estava
tão magoado por causa de um hematoma no couro
cabeludo e naquele dia, virei-me para meu pai, olhando
em seus olhos e ainda tremendo eu lhe disse: " pai, me

escute bem, eu juro que quando eu terei 18 anos, eu serei
maior, Eu vou voltar, e te matar.

Desde aquele dia, este pensamento, continuou a viver na
minha mente. Os anos se passaram e nada mudou cenas
de violência se repetiram, o que levou a minha mãe a
separar-se dele e decide ir embora com as suas três
crianças de 4, 8 e 9 anos. Finalmente, este foi o primeiro
período que a dor párou.

A partir desse momento eu tive
que lutar na vida para trazer um
pouco de comida em nossos
pratos , a minha mãe tinha
apenas algumas horas de
limpeza por semana , vivemos
em grande pobreza , e , muitas
vezes, não tinha muito espaço , como muito jovens com
idades compreendidas entre 11/12 anos eu trabalhei horas
e horas para trazer algum dinheiro para casa.

Apesar desta e de todas as dificuldades que eu tinha
conhecido em minha vida de jovem, eu queria ser um
lutador, um vencedor , os anos têm sido difíceis com um
monte de lágrimas e tristeza , mas elas me treinaram e me
fizeram um menino tão valente com vontade de trabalhar
duro para sustentar a minha família .

Quando eu tinha dezoito anos, eu queria ser alguém
importante , fui contratado como representante de uma
grande empresa de distribuição de equipamentos e
segurança em casa, eu rapidamente me tornei num dos
melhores vendedores desta sociedade a tal ponto que

depois de alguns anos o meu salário era muito importante
para este tempo, eu ganhava todas as competições e
prêmios como o melhor vendedor na gama de produtos
que representava , o que me permitiu fazer grandes
Viagens ao redor do mundo , descobri belo país como
Marrocos, Suíça, Espanha, Grécia.

Este era um bom período em que as
coisas finalmente pareciam ficar
melhor e melhor com um pouco de
sentimento de felicidade .

Mas, apesar de tudo isso, eu não
conseguia estar contente com o que eu tinha, o sofrimento
de uma criança maltratada , a insegurança e a pobreza que
vivi no passado me fez querer mais, e mais e ainda mais
... Então, comecei na criação de diversas empresas.

Turnei me sócio de uma empresa de
aluguer de vídeo e foi novamente um
grande sucesso , a loja funcionou bem e
me trouxe um monte de dinheiro, mas
isso ainda não é o suficiente para mim ,
então eu criei uma empresa em
imobiliário que tem crescido rapidamente
e que o dinheiro estava fluindo , eu criei ainda um terceiro
negocio de resgate de ouro usado. Revendiamos para
fundições de metais preciosos , você pode imaginar o que
tudo isso poderia me trazer financeiramente?

Hoje eu teria vergonha de anunciar o meu rendimento no
naquele momento em que não eramos tão importantes .
Com todos esses negocios, construi um império real e ,
finalmente, eu me tornei alguém importante no mundo
dos negócios.

Com apenas 20 anos e por tudo isso, rapidamente
consegui ter tudo o que eu queria.

Grande carro ,
vivenda com piscina,
barco , etc .. eu saía
muito e estava
gastando muito ,
além disso, a boa
vida ...

Sem prestar muita atenção, então, Eu pressionei
suavemente ", o segundo corredor do inferno. " Como
você provavelmente sabe , quando você tem um monte de
dinheiro , então temos mais e mais amigos , leva uma vida
de ouro. Em seguida, comecei a namorar
descontroladamente... meti-me num mundo terrível, em
que eu não aconselho ninguém entrar ou saiba.

O meu dinheiro , a minha reputação , as minhas viagens
repetidas, a minha sede de saber a felicidade, me levou a
encontrar e conhecer muitas pessoas.Mas o que é um
mundo!!!??

Meu círculo de amigos tornouse o mundo da prostituição ,
homossexualidade, eu fui e saí
com meninos e meninas
envolvidas na prostituição e
uso de drogas.

O álcool corria sem parar, as noite, as loucuras duravam
vários dias da semana, e eu tinha certeza de que, tudo o
que eu queria, finalmente, era ser feliz e preencher o vazio
que estava no meu coração.

Então eu ia para casa exausto, com apenas o desejo de
procurar novamente esquecer as preocupações e estresse
da vida na pista rápida. Minha descida para esse corredor
do inferno estava bem encaminhada e be desenhada.

Lembro-me que numa noite polvilhada,
numa boate , entre álcool e drogas,
houve de repente uma multidão no
estacionamento da boate onde eu
estava, eu , em seguida, aproximei-me,

dei conta de que era um amigo da minha banda que estava
deitado no chão, ele foi picado com uma overdose de
heroína (cocaína) e estava agonizado. Não tinha nada o
que fazer por ele e diante dos meus proprios olhos, depois
de alguns minutos de extrema agonia, ele moreu.

Depois do que aconteceu, eu me senti tão mal , tão
ansioso , não tinha gosto por nada, e ainda assim eu tinha
tudo que eu queria, mas meu coração ainda estava triste,
eu tinha a sensação de estar sozinho no mundo e que
ainda precisa preencher o vazio dentro de mim " você já
sentiu estas coisas!!! " É quase como se você estivesse
dirigindo um carro em uma estrada longa e você dirige, o
carro sem saber para onde você está indo.
Você vê .. essa situação durou anos
, eu nunca tive um momento de
verdadeira felicidade , mas
simplesmente sentimentos muito
efêmeros de alegria , sempre à
procura de algo novo, algo que
poderia dar sentido à minha vida.
Eu acreditava ter encontrado
alguem quando eu conheci uma

amiga com quem tive uma menina " Vanessa ". Mas logo
tornou-se desilusão, eu pensei que tinha feito o meu
pequeno cassule, felicidade, quando cheguei a casa, levei
o meu papel como um bom pai e esposo amoroso, por trás
so reinou desordem , a vida insatisfeito porque mantive a
minha vida de casal e meu relacionamento com meus
amigos neste mundo de trevas .

Qual foi minha surpresa, numa noite de dezembro de
1991 minha amiga me disse que vai me deixar para ir
viver com outro homem , este foi o golpe fatal ...
Algumas semanas depois, ela finalmente saiu, foi que
mais uma vez tive que enfrentar essa terrível provação ...
ainda outra , como se a minha vida não tinha sido
suficientemente comprovada , como se eu ainda não tinha
sofrido o suficiente.

Os dias que se seguiram foram um
período de separação de dor intensa e
solidão.

Uma noite no terraço do meu apartamento , desde a
ansiedade forte e profunda tristeza , lágrimas nunca
pararam de cair livremente pelo meu rosto , pela primeira
vez, eu me vi sozinho sem nada , eu já não mais parei de
chorar , a minha vida inteira estava passando na minha
frente e eu estava convencido de que este era o último dia
da minha vida, porque eu tinha feito uma decisão firme de
acabar com ela , nada mais fazia sentido, e foi melhor do
que tudo. Pára .

Eu estava tão escuro e coberto de escuridão tão espessa
que eu não conseguia ver uma saída diantes de mim , era
como uma parede tão alta estivesse me tapando que eu já
não podia ver a luz .

Eu, então, comecei a gritar
com toda a minha força ,
olhando para o céu , e eu
disse.. meu Deus, se você
existe, então eu lhe peço ...
faça algo por mim , vem em meu socorro , ou eu me jogo
na parte inferior do edifício , por favor .. por favor , e por
um longo tempo eu ficava repetindo " faz algo por mim "

.. eu imploro. Estes momentos de desgosto eram muito
fortes e nada poderia me consolar , as horas passavam e
eu vivia uma punição , eu tive que tomar a decisão de
acabar com a minha vida.

E de repente senti uma paz profunda, que veio sobre
mim , minhas lágrimas pararam de sair e , em seguida, eu
tinha certeza de que tinha ouvido alguem falar , eu tinha
essa incrível e inexplicável sensação de que alguma
coisa tinha acontecido , eu me sentia leve como se
tivesse recebido uma boa notícia e depois de recuperar os
sentidos , fui para a cama.

A partir desse momento , a minha vida mudou. Algo em
mim que acontecera. Meus gritos de súplica e sofrimento
parecia ter tocado o coração de Deus e que eu vou revelar
a você agora. Vai certamente surpreendê-lo. E você pode
parecer surpreendente, em primeiro lugar, e apesar das
terríveis provações pelas quais eu estava passando , eu
estava em paz , e você verá que , em poucos meses , o
império que construi caiu em colapso! Como um castelo
de cartas.

O primeiro caso, a empresa que eu estava associado
encontrou dificuldades, o meu sócio maioritário desejou
que nos separamos , este foi o primeiro passo em uma
cadeia de eventos que mudariam muitas coisas na minha
vida.
Então, o segundo caso conhecido no sector imobiliário no
mesmo período, encontrou maus resultados que levaram à
venda da empresa com um dinheiro simbólico para evitar
a falência e o terceiro caso de resgate de ouro e metais
preciosos em que eu era um acionista sócio, teve que
fechar , ele foi preso por má conduta e disvio de fundo e
uso dos bens sociais. Ele então fugiu para o exterior, e
tudo , depois parou.
E é assim que encontrei-me despojado de tudo o que eu
tinha , eu estava em ruínas, eu não tinha nada , mas como
eu disse algumas acima , apesar deste tempo desastroso
inexplicávelmente, para mim, algo estava nascendo em
mim tudo era orquestrado de maneira surpreendente e
imprevisível.
Nos dias que se seguiram
eu tive uma conversa por

telefone com a minha família que se estabelecera em
Nova Caledônia , aprercebendo-se dos terríveis momentos
pelos quais passei . Eles, então, insistiram para que eu
viesse, e passar algum tempo com eles. Não demorou
muito para o fazer, já que , alguns meses depois cheguei
em Noumea , tive à minha disposição uma cabana em
Dumbéa parcela ( pequena aldeia a poucos quilômetros da
capital ) e estou instalado , pode acreditar que havia uma
grande diferença com os luxos eu estava acostumado , não
havia banheiro ou chuveiro e tudo foi no deserto !

Há algum tempo que eu
morava em um apartamento
luxuoso no centro dos mais
belos bairros da cidade de
Perpignan , no sul da França,
com um belo carro e com
muito dinheiro a não saber o
que fazer com ele.. Agora o ex- proprietário e acionista de
empresas , está aqui, reduzido a viver em um barraco sem
nenhum conforto, no meio de uma casa de papel

(paperbark) e madeira -de- fer ( árvores da Nova
Caledónia) .
Mas eu adaptei-me e aceitei essa situação , porque nada
poderia ser pior do que o que eu tinha conhecido
anteriormente .
Muitas vezes eu ia sossegar no rio de algumas dezenas de
metros da minha casa e olhando para o céu, pedia a Deus
para dirigir , liderar e transformar a minha vida e,
especialmente, para me reconstruir .

As coisas começaram a mudar , fui a uma igreja e ai nos
conhecemos com os cristãos, tudo parecia tão feliz , havia
na igreja uma atmosfera de paz , onde eu me sentia bem ,
mas eu ainda era um escravo de muitas paixões , eu
fumava 2-3 maços de cigarro por dia e meu coração
estava machucado por este passado devastador que eu
tinha, mas Deus trabalhou dia após dia o meu coração.
Eu, então, pedi perdão a ele, o único que pode nos
perdoar , que não resistiu em dar a sua própria vida para
salvar a minha, a nossa... eu quero falar a respeito de
Jesus Cristo, meu Salvador eu dei meu coração e Hoje ,
enquanto escrevo meu testemunho tem me transformado.

Ele reconstruiu a minha vida , eu estava completamente
livre de todas as paixões que me sujeitava , posso atestar
que me arrancou do inferno em que estava bem
mergulhado e que me levou à perdição.
Hoje, graças a este maravilhoso encontro com Jesus , eu
estou completamente entregue e livre das correntes que
me arrastaram até a beira da morte.
Deus deu um sentido à minha vida , ele me deu uma
mulher maravilhosa , com quem eu tenho duas outras

garotas.
E há 20 anos me mudei para Nova Caledônia onde estou
servindo ao Senhor em minha igreja , mas eu tinha um
compromisso final a respeito e que eu deveria
implementar, Deus me chamou para ser um testemunho

de o que ele fez por mim e anunciar em todos os lugares e
em todos os momentos .
O que eu escrevi é apenas parte do que eu era capaz de
viver, mas Deus tem feito tanto por mim , ele me salvou
da perdição eterna.
Em 2008, durante uma viagem à França, eu aproveitei a
oportunidade para ir ver o meu pai que eu me lembrei,
ameaçei matar , quando eu ainda era um menino de 7
anos, quando vi-o , em vez de implementar esta terrível
sentença , tomei lhe em meus braços, beijei-o , perdoei-o
completamente , hoje nós compartilhamos nossas notícias
e não tenho mais o ódio, nem mais raiva contra ele , pelo
contrário eu adoro isso , apesar das memórias e de dor que
permanecem em meus pensamentos.

Só Deus pode fazer essas mudanças.

Ele mudou o meu ódio por amor sincero. Quem teria
pensado que eu iria viver uma tal reviravolta , mas uma
coisa é certa, se eu não tivesse conhecido e aceite Jesus
em minha vida, você não estaria lendo este testemunho
hoje, porque ele continua a ser uma certeza é que eu não
seria deste mundo, porque a vida se tornou muito
oprenssivo e injusto para mim suportar por mais tempo.

Eu gostaria de falar com alguém que está lêndo agora, e,
principalmente, aquele que passa por profundo sofrimento
, que vive a solidão profunda, que se sente morrer
lentamente , ou é obrigado por paixões e vícios , você não

pode deixá-lo sozinho, como a Bíblia diz em Efésios 6:12
" Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas contra os principados, contra as potestades, contra os
príncipados deste mundo tenebroso , contra as hostes
espirituais da maldade nos lugares celestiais. "

Se nós não pertencermos a Deus não temos a força e os
meios para lutar e lutar contra o poder das trevas, e só a
morte física e espiritual é que nos espera .

Mas se você sinceramente entregar sua
vontade a Deus e pedir a Ele para
conduzir - la , te dirigir, te livrar dos que
mantem escravo: Então você pode ter
certeza que você poderá esperar para ver a

Agora, gostaria de falar com vocês que estão sofrendo por
causa da doença , mais uma vez você tem que colocar sua
vida nas mãos de Deus , é claro que não somos donos do
nosso futuro e do dia , temos de deixar esta terra , porque
estamos apenas passando por aqui, e devemos aceitá-lo ,
mas Deus fez promessas e se o nosso tempo não chegou ,
então você deve levar a palavra de Deus diz em Isaías
53:4-5 "No entanto, este nosso sofrimento que ele
carregou , estas São nossas dores que ele carregou , e nós
o consideravamos como punido, ferido de Deus, e
oprimido "

E ainda: Salmo 103,1-5
"A minha alma , bendizei o Senhor : que tudo o que há
em mim bendiga o seu santo nome minha alma , bendizei
o Senhor , e não te esqueças todos os Seus benefícios :
quem perdoa todas as tuas iniqüidades, quem sara todas as
tuas enfermidades ; Este é quem redime a tua vida da
cova , quem te coroa de benignidade e misericórdias ;
Este é aquele que enche a sua antiga propriedade , que a
tua mocidade se renova como a águia.
O Senhor é justiça e juízo a todos os oprimidos "

Peça a Jesus para visitar o seu corpo e te livrar desta
doença , acreditam firmemente , pois estas são as
promessas que você pode ver cumprida em sua vida, e
esperar que a obra de Deus seja feita porque está escrito
em Sua Palavra "É bom esperar em silêncio a salvação do
Senhor" Lamentações 3-26 .

Se eu falar com você com tanta convicção é porque eu
experimentei várias vezes na minha vida a cura milagrosa
. E eu quero terminar este livro , dando-lhe este
testemunho .

Em 2005 tornei-me gravemente doente tive dor no
pescoço e doeu por vários dias sem poder se levantar, eu
esvaziei a minha força e as dores no cérebro eram mais
violentas , a ponto de eu não conseguir abrir os olhos , a
luz me deslumbrou e aumentou a dor , fiquei vários dias
de cama sem comer nada .

Comecei a ter perda de memória grave eu mal conseguia
se lembrar dos dias e das horas em que estávamos , eu
estava confuso, eu tinha cada vez mais dificuldade em
falar .

Minha filha adolescente chamau o médico de família , que
imediatamente veio para me socorrer ao lado da cama e
suspeitou de tumor cerebral e fui imediatamente levado
para o hospital aonde realizou-se muitos estudos ( CT ,
punções lombares , etc .. - )

depois de horas de espera um médico veio ver minha
esposa que estava comigo quando ele me deu o seu
diagnóstico , a meningite " meningoencefalite herpética ",
ele queria falar comigo francamente, em seguida,

anunciou que era muito grave e que ele iria me colocar
em antibióticos muito poderosos por duas semanas , mas
ele não se pronunciou sobre a ação , ele nos disse que os
efeitos podem ser significativos devido ao herpes
meningoencefalite , antes da descoberta do antiviral
herpes meningoencefalite foi fatal em 70% dos casos e
mostrou seqüelas neuropsicológicas grave em
sobreviventes.
O médico então me colocou nessa pequena sala de poucos
metros quadrados em total isolamento e enfermeiros e
auxiliares retornaram com uma máscara e luvas , eu tive a
impressão de ser um portador de radioatividade.

Eu estava sozinho por longas horas e , em seguida, eu
aproveitei a oportunidade para falar e pedir
insistentemente a Jesus para me curar , meu Salvador , eu
tinha paz , apesar de tudo o que estava acontecendo ao
meu redor.

Poucos dias depois, ele mudou o meu serviço para me
colocar em um quarto com a neurologia , felizmente, um
médico que eu conhecia bem do meu trabalho, ele cuidou

de mim e explicou- me tudo o que foi feito para e com
que propósito , ele não escondeu nada mesmo vendo a
minha preocupação. Com a precisão do diagnóstico desta
doença , pois para ele não havia uma grande quantidade
de áreas cinzentas , mas com o passar dos dias a igreja, a
família , os cristãos estavam orando por mim.

No departamento onde eu estava, eu estava ficando cada
vez melhor , o pessoal ficou surpreso com a rapidez com
que eu me recuperei . Depois de duas semanas de
tratamento eu me sentia bem e me senti como se nada me

tinha acontecido , e eu tinha certeza de que o Senhor me
havia curado completamente .

Mas o próprio médico , não me deixou sair, ele insistiu
para que eu fosse para a Austrália para realizar uma
ressonância magnética para descartar qualquer medo das
consequências e confirme uma recuperação completa.
Minha esposa e eu deixamos claro ao medico de que
minha cura estava completa , mas ele insistiu fortemente
nos deixando sem escolha .

Então , alguns dias depois fomos para a Austrália e
fezemos os controles , e não houve nenhuma surpresa
para nós , os professores que nos receberam ao
interpretarem os resultados da ressonância magnética,
anunciaram que não havia mais traço de meningite e que
não são observados efeitos nenhuns. Não ficamos
surpresos com isso porque já estávamos certos dentro dos
nossos corações a certeza de que Deus tinha me entregue
totalmente curado neste escritório.
Eu tinha um único desejo: Era gritar: Obrigado meu Deus
... como você é bom .

Veja como podemos ser livres da doença , confiando em
deus. Se você acreditar, você escuta, com certeza de que
essa é a sua vontade, entãom Deus poderá agir em voce.
Numa futuro testemunho, e se Deus permitir , eu vou
testemunhar como Deus ressuscitou a minha filha que
estava morrendo em meus braços. E muitas outras curas
divinas e milagrosas .

Eu gostaria de terminar ensinando você como falar com
Deus todas as vezes, que como eu peço.

Se hoje você está com dor , se você é obrigado por
paixões , por defeitos , talvez pelo uso de drogas , álcool ,
homossexualidade, prostituição , doenças ou qualquer
outro link , eu peço -lhe para voltar-se para Jesus , assim
como eu fiz nos momentos de angústia mais intensa , e
convidá-los para ajudá-lo , dar-lhe o seu coração , e pedir
perdão pelos seus pecados, que separá-lo de Seu amor e
presença.

E posso garantir-vos que Jesus vai transformar a sua vida.
Diga isso. " Gracioso Deus , Jesus, meu salvador que
vem em meu socorro . Você me conhece melhor do que
ninguém, porque você é meu criador, você sabe a minha
dor , então venha me resgatar . Libera me o que me
mantém amarrado e longe de você, me fez uma nova
criatura, perdoar os meus pecados , e agora dirige a
minha vida até o fim dos meus dias. Amém. ..

Eu gostaria de concluir este trabalho , fazendo toda a
glória a Deus, o Senhor, que me salvou, que recordam o
enviou seu único filho Jesus para vivermos . Nada do que
eu escrevi não existiria se eu não tivesse conhecido Jesus ,
hoje eu sou um homem feliz , passei por esse novo
nascimento, o que eu falei antes. Eu sirvo ao Senhor com
alegria .

É claro que estamos passando por momentos difíceis,
como estamos nesta terra que é injusto e cheio de
problemas, mas a paz que Jesus coloca em nossos
corações a verdadeira felicidade que domina nossas vidas,
e a certeza de ser resgatado e com a presença do mais

poderoso Senhor nos garante uma vida maravilhosa com
ele.

"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o
seu Filho unigênito , para que todo aquele que crê não
pereça, mas tenha a vida eterna . " Jean.3 - 16
"Nós vos suplicamos em nome de Cristo : Reconciliai-vos
com Deus ! "
2 Coríntios 5.20

Fim do meu testemunho .
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

