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Á Jesus Cristo
Minha esposa Kátia e meus filhos Bernardo e Kerollyn

Aos amigos e irmãos

Revelações

Marcos Bernardo

Comentário
O amor é o maior de todos os mandamentos, assim
ensinou Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras:
MATEUS 22

37 - E Jesus disse-lhe: Amará o Senhor teu Deus de todo
o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu
pensamento.
38 - Este é o primeiro e grande mandamento.
39 - E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo.
40 - Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os
profetas.
MARCOS 12
30 - Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu
entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro
mandamento.
31 - E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento
maior do que estes.
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Neste livro quero passar a você algo que realmente
mudou
minha
vida,
algo
que
experimentei
verdadeiramente e apliquei no meu dia-dia colhendo
resultados surpreendentes para mim e para aqueles que
vivem comigo! Algo que aprendi na prática, que vivenciei
e vivencio a cada dia! Quero passar adiante algo que me
foi dado, introduzido no meu ser, algo que me faz viver
melhor a cada dia e que queima como fogo em brasa
interminável! Algo que recebi de Jesus Cristo, nome que
muitas vezes neguei, duvidei e critiquei, mas Ele com todo
seu poder me mostrou o que vou passar adiante: Amor e
Perdão. Duas pequenas palavras que coloquei em pratica
e mudaram minha vida até a presente data. Jamais
esquecerei quando me foi dito: “Só quero que ame e
perdoe as pessoas, e fale a quem puder do meu amor”.
A partir disso fiz dessas palavras uma lei para mim, e as
chamo de “A lei do Amor e Perdão” e procuro praticá-las
em todos os dias. Adquiri hábitos baseado nessa “lei” e
mostrarei a você como introduzir no seu dia-dia e colher
os resultados fantásticos dessa lei. Esses resultados que
falo não se trata de riquezas pessoais, confesso que não
sou uma pessoa rica em bens materiais, tenho o suficiente
para viver, mas sou muito feliz e agradecido ao Pai
Celestial e tenha certeza de uma coisa, aplicando essa lei
em sua vida você verá os resultados em todas as esferas
de sua vida! Sabe por quê? Porque essa é uma lei Divina,
é um mandamento de Deus; e sendo um mandamento de
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Deus quem cumprir esse mandamento esta fazendo a
vontade dEle e agradando ao nosso Salvador, com isso
terá sobre si todas as promessas reservadas aos que
guardam os mandamentos de Deus.
Para que você entenda bem o que me motivou a mudar
drasticamente meu jeito de viver narrarei o testemunho
de minha vida e depois mostrarei como introduzi a Lei do
Amor e Perdão; Toda glória por isso seja dada ao nosso
Salvador Jesus Cristo.
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Um Testemunho de Amor e Perdão
O que narrarei a seguir é o testemunho de minha vida e
prova o Amor e o Perdão do nosso Senhor Jesus Cristo
para toda a humanidade.
Fui criado na religião de meus pais, onde me ensinaram a
adorar “interventores” de Deus, ou santos. Apesar de
falarem de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo o foco principal antes de tudo era esses
interventores, ou sucessores de Cristo. Essa religião não é
muito conhecida, apesar de se parecer muito com outra
grande religião que também tem os mesmos princípios. Lá
não nos ensinavam a adorar somente a Deus e a Jesus
como eu já disse; também não nos ensinavam a ter uma
vida intima com Cristo, porque antes de tudo vinham
esses “interventores”. Dessa forma é como se esses
interventores ou santos ocupavam o lugar que é de Cristo!
Fazendo isso quase ninguém ou ninguém tinha Cristo
como o único Salvador, como o Caminho até Deus. Então
ao invés de darmos toda a glória a Cristo dávamos a essas
pessoas que nos ensinavam a crer que eram santos e que
falavam com Deus e com Jesus Cristo, ao invés de
pedirmos a Cristo pedíamos primeiramente a esses
interventores, a oração não era dirigida somente a pessoa
de Cristo e do nosso Pai, o batismo nas águas não era
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somente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo
porque acrescentava o nome desses interventores, os
louvores que deviam ser dirigidos somente a Deus e a
Jesus Cristo eram para glorificar e exaltar o nome desses
santos ou interventores. Então fiquei adulto e comecei a
ver que tinha algo errado, que na verdade aquele que nos
ensinavam a adorar como um santo era uma pessoa
comum, igual a todos nós. Comecei a analisar a minha
vida e de outros e vi que não era uma vida plena, outra
coisa que não existe ali é a leitura da Bíblia, não nos
ensinavam a acreditar na Bíblia, tinham seus próprios
livros internos que depois de alguns jovens questionarem
foram todos queimados e hoje poucos ainda guardam
esses livros. Até aqui acho que você já percebeu uma
mudança em minha forma de pensar!
Pois bem, então me afastei desse caminho, e fiquei por ai
procurando um caminho que fosse verdadeiro.
Essa procura foi o que me fez afastar ainda mais dos
Caminhos do Senhor Jesus Cristo, já não acreditava da
forma que era para acreditar, não aceitava a Bíblia, pois
apenas tinha feito uma leitura dela por conta própria, por
curiosidade! Mas nada compreendia, Jesus Cristo era só
mais um nome; lembro-me que costuma orar ao se deitar
e ao se levantar, quando ainda freqüentava aquele lugar
orava como tinha aprendido, pedindo a intervenção de
Deus para aqueles que denominavam santos. Então
mesmo não freqüentando religião alguma eu ainda tinha o
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costume de orar, quanto menos esperava estava falando
o nome desses interventores, a oração parecia estranha,
não queria orar daquele jeito, queria orar somente para
Deus, mas nem isso eu sabia. Para mim havia perdido
minha vida naquele lugar, não tinha perdido minha fé em
Deus, mas estava perdido confuso. Falava em Jesus
Cristo, porém sem conhecimento, conheci uma pessoa na
qual namorei e ela estava afastada de uma igreja
evangélica, mas tinha na sua casa CDs de louvores, ela
sempre me falava sobre milagres que Jesus fazia, sobre
libertação, isso era uma coisa que jamais eu sabia que
existia, pois naquele caminho que eu seguia não existia
isso! Quando ela falava sobre essas coisas eu não
entendia, não aceitava nada daquilo, muitas vezes ela me
chamava pra ir visitar uma igreja qualquer, mas eu nunca
ia, entrei em contado com esses livros de magia e
comecei a ler vários deles, fiz disso minha religião;
encontrei pessoas e criamos um vinculo de amizades, me
lembro que ela falava que isso era errado, que isso não
era de Jesus Cristo, que aquele não era o Caminho de
Cristo, ela falava que eu tinha que ler a Bíblia, mas como
esse Caminho que eu havia começado a seguir também
não lia a Bíblia para mim tudo bem, porque não
acreditava; então estudar magia pra mim de certa forma
era mais fácil, porque como no outro Caminho a Bíblia
ficava de fora.
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Como disse mesmo ela estando afastada da igreja ela
guardava os CDs de louvores, e um dia eu deitado
descansando ela colocou um deles e de certa forma um
deles mexeu comigo, na hora eu chorei, aquilo parece que
entrou em mim, era algo diferente, nunca tinha ouvido!
Mas ficou só nisso, até que um dia ela me chamou pra ir à
igreja e eu fui, fiquei ouvindo tudo, me lembro que a
palavra no dia falou ate sobre magia, que a magia se
curvou perante Jesus Cristo e reconheceu que ele era
maior que tudo aquilo, porque os Reis Magos vieram e se
prostrou perante o Poder de Deus, Jesus ainda menino!
Acreditem isso não me fez mudar de idéia, fui algumas
vezes ainda com ela, mas não conseguia aceitar aquilo,
discordava de várias coisas. Ás vezes passava em minha
cabeça até de fazer um pacto.
O tempo foi passando, eu continuava com aquela idéia de
magia, passei a me dedicar em entrar em contato com
espíritos através da magia. Minha mente confusa
misturava tudo! Falava de Jesus Cristo de Deus o Pai, mas
não queria largar daquilo, como ensinado nos estudos
passei a invocar espíritos para que pudessem se
comunicar comigo e me dar instruções, encontrei algo
sobre invocar o anjo da guarda e falar com ele, entrei de
cabeça nessa idéia, e isso era minha obsessão!
Uma pessoa sem direção de Deus, sem um propósito na
vida age sem pensar, é como uma folha seca ao vento,
isso agora eu vejo! Tinha várias amizades, muitas delas
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com boas pessoas e outras com pessoas delinqüentes, no
embalo da vida que já levava, por querer experimentar
novos horizontes e aventuras me misturei a essas
pessoas, comecei a achar bonito aquilo, apesar dos bons
ensinamentos de meus pais cometi meu primeiro delito, o
que descreverei aqui não é para me vangloriar de nada,
mas para que percebam assim como eu hoje vejo e
reconheço que Cristo sempre esteve em minha vida,
mesmo eu não querendo aceitar isso!
Trabalhava próximo de minha casa, cometi esse erro e fui
trabalhar normalmente, como era próximo sempre
almoçava em casa, bem antes do almoço umas das
pessoas que tinham participado do delito foi me avisar
que as autoridades tinham descoberto tudo e que tinham
recuperado quase todos os objetos e que a outra pessoa
que tinha participado tinha sido capturada, mas que não
tinha nos entregado continuei trabalhando pensando que
poderia a qualquer momento ir preso, mas continuei com
os afazeres normalmente. Na hora de ir almoçar em casa
eu sempre seguia um trajeto, quando cheguei à entrada
da rua que costumava ir algo mexeu com minha mente e
me deu uma grande vontade de ir por outra rua, que
também dava acesso a rua de minha residência, mesmo
com essa vontade ainda dei alguns passos na outra
direção, então como se fosse uma voz falando dentro de
meu pensamento, eu nunca tinha sentindo aquilo; dizia-
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me que era para ir pelo outro caminho. Sem entender
voltei e fui por este caminho, minha casa ficava próxima
de uma esquina, era a quarta ou quinta casa do inicio da
rua, esta rua que eu agora caminhava dava de frente com
essa esquina, era a continuação da rua da minha casa,
porém separada por um cruzamento, quando cheguei a
certa distancia notei uma movimentação que parecia ser
em frente a minha casa, andei alguns passos e vi que
havia realmente muita gente em frente a minha casa,
vários carros de policia e vi que alguém de casa
conversava no portão, no momento minha reação foi de
voltar correndo, quando me virei para correr novamente
aquela voz dentro de mim, podia sentir como se fosse
meu pensamento, porém não podia controlar, então sabia
que não era normal, a voz me disse para não correr e ir
andando tranquilamente achei estranho, mas obedeci,
andei um pouco sem direção me distanciando da rua, fui
andando, nessa hora bateu o medo de ir para prisão,
lembrei de minha mãe e me arrependi, mas sabia que já
era tarde, continuei andando então aquela voz falou: Se
arrependa, não faça mais isso, vou te ajudar, você não
precisa disso, não fique com nada do que pegou, continue
andando. Andei cerca de uma hora, notei que um
helicóptero rodeava a área, me deu medo, parece que
eles sabiam que era eu, pois pairava sobre mim, mas eu
continuava ali, aparentando tranqüilidade, lembrando
daquela voz que dizia para eu não correr, continuei
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andando quando olhei e vi um cemitério, pensei em entrar
ali, a voz continuou a falar, que somente dessa vez me
ajudaria, que não era para eu ter medo. Entrei no
cemitério e fiquei ali alguns instantes, lembro que ainda
disse que se fosse Deus que estivesse me livrando daquilo
eu agradecia muito, mas que não iria á igreja, prometi
que pararia com aquilo, mas não iria á igreja, a voz
silenciou, quando já estava caminhando por entre os
túmulos novamente o helicóptero bem baixo, olhei ao
redor e notei que somente eu estava ali, então a voz que
havia silenciado pediu que eu olhasse para trás e vi uma
pequena capela onde tinha varias velas, a voz então falou
para que eu entrasse ali e me ajoelhasse como que
orando, entrei; e fiz como a voz disse, olhei
disfarçadamente e vi que o helicóptero pairava quase
perto do chão e que um homem me observava, fiquei
imóvel ali até que o helicóptero foi embora. Sentei-me
sem entender o que era aquilo, passado alguns minutos
me retirei dali e fui embora. No caminho a voz me falou
pela última vez, disse que não era para eu ficar com nada
que eu seria livre de tudo. Ao chegar á casa de noite
minha família um pouco assustada, me disseram que
alguns policiais revistaram a casa perguntaram algumas
coisas e foram embora. Os outros que participaram do ato
foram todos presos.
Passado esse triste episodio de minha vida parei com tudo
aquilo, fiquei intrigado com aquela voz, não sabia ao certo
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quem era, continuei com os estudos de magia, foi então
que algo aconteceu; uma voz começou a falar comigo
direto, dizia que era meu anjo da guarda, que tinha me
livrado de tudo aquilo, mas era para eu parar com tudo,
não voltar atrás, pronto! Eu teria conseguido realizar meu
ato mágico, falar com meu anjo da guarda. Sempre falava
com aquela voz, não descreverei aqui como isso se
realizava, dessa vez não era em minha mente, era de
forma externa, aquela voz me aconselhava, mostrava
algumas coisas, me lembro que em um determinado dia
alguém me convidou para ir para igreja, pensei comigo, já
converso com um anjo para que ir à igreja, quando fui
falar com o “anjo” ele me falou que podia ir, que tinha
algo pra me mostrar, então fui; nesse dia a palavra
dirigida foi uma mensagem mais ou menos assim: “Filho,
porque te esconde de mim? Cheguei em casa e fui falar
com o “anjo” então ele me falou: “Viu a mensagem que te
mandei? ”Não entendi direito, mas também não perguntei
nada, e a partir desse dia ele começou a me chamar de
filho, falei com ele por muitas vezes, tinha vários livros de
magia em casa, até que um dia a Maria (nome fictício)
minha ex-mulher, na época morávamos juntos, se
levantou de noite e viu algo saindo dos livros, ela me
descrevia que eram tipos monstros, uns bichos horríveis
como aqueles filmes de demônios, muito assustada ela
mostrava e eu não via nada, então eu falei pra ela orar
por Jesus, estranhamente eu estudava magia e acreditava
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do meu jeito em Jesus, orava por ele, ela fez isso e tudo
sumiu, no outro dia queimei todos os livros. Quando fui
falar com o “anjo” ele falou que foi bom eu ter queimado
os livros, que estava indo tudo bem, e me falou que ia
contar algo pra mim que eu não sabia: Falou que o
caminho dele não era o caminho da magia, achei estranha
toda aquela conversa, mas aceitei, a partir desse dia
deixei de estudar magia. Nessa época minha ex-mulher
estava grávida, e aconteceu que em um de seus exames o
medico constatou anemia profunda, pediu alguns exames
e foi comprovado que estava muito forte, ela tinha poucos
glóbulos vermelhos e uma quantidade enorme de glóbulos
brancos, popularmente dizendo o sangue estava virando
água. O medico falou isso para mim e apenas para a exsogra, falou que não poderia administrar remédios por
causa da gravidez e receitou apenas um medicamento
que não faria mal a criança, então me chamou de lado e
perguntou se eu acreditava em Deus, eu disse que sim,
então ele falou que minha fé seria importante, porque o
remédio era irrisório para o problema que ela tinha, e que
se não tivesse ao menos cinqüenta por cento de melhora
eu teria que escolher entre a mãe e o filho quando fosse
se ocorrer o parto.
Então minha ex-sogra ficou desesperada, falou que era
para eu começar a freqüentar a igreja, ir pelo menos de
vez em quando, que seria necessário, mas eu com o
coração duro falei que não, que se fosse pra dar certo
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daria sem eu precisar ir pra igreja, falei que acreditava em
Deus e isso era o suficiente, quando fui falar com o “anjo”
ele não disse muita coisa, apenas perguntou se eu tinha
fé em Deus, eu disse que sim, então ele perguntou o que
a ex-sogra teria dito pra mim e eu falei a conversa toda,
ele silenciou. Por muitas vezes eu cheguei em casa e
encontrei Maria desmaiada pelo chão com hemorragia.
Maria não sabia do problema que tinha, lembro que dava
pra ela remédios caseiros que o medico disse que seria a
solução, que talvez desse certo em conjunto com o outro
que ele havia receitado, ela sem entender nada tomava.
Eu pedia para Deus e para Jesus em minhas orações,
nessa época minha mãe ainda me falava pra voltar
freqüentar a igreja que ela ia, mas eu não queria, ela
falava que ia pedir ao profeta (homem que dirige a igreja
até hoje, e que segundo essa religião seria o sucessor do
Consolador da promessa de Cristo, uma senhora que
antes fazia parte da direção dessa igreja e depois que
morreu atropelada se tornou o Consolador e deixou o
sucessor, que se diz santo) eu dizia pra ela que não
precisaria, lembro que o “anjo” me falava que quando eu
fosse orar era pra orar somente a Deus, e isso eu fazia
por varias vezes na noite, chorando. Minha mãe sofria de
diabetes e estava muito doente, lembro que uma tia de
Maria que freqüentava uma igreja evangélica disse para
mim que gostaria de orar por minha mãe, se eu permitia,
fomos até a casa dela e encontramos minha mãe deitada,
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muito debilitada, oraram por ela, e no final da oração essa
tia perguntou se minha mãe aceitava a Jesus Cristo como
seu único Salvador, ela balançou a cabeça que sim, (ela
acreditava muito nos santos da igreja) então quando ela
deu sinal que aceitava Cristo a tia teve uma visão de uma
sombra negra saindo de perto de minha mãe. Ela teve
uma melhora depois disso, conversou bastante comigo,
mas seu corpo estava bastante sofrido, muito magrinha,
foi internada e eu fui o único a vê-la ainda conversando e
andando, lembro que fui visita—lá, o medico disse que se
ela começasse a se alimentar no outro dia daria alta pra
ela, então fui falei com ela, eu e Maria, ela comeu um
pouco da sopa, disse que tinha pedido muito pra Jesus
para eu encontrar ela daquela forma, fora dos aparelhos,
porque conhecia meu jeito, ficamos ali por longo tempo
conversando. No outro dia, ela veio a falecer.
Meu filho nasceu um mês após o falecimento de minha
mãe, Maria ainda teve uma pequena complicação na hora
do parto, mas tudo deu certo, um exame de sangue feito
mais ou menos um mês antes do parto comprovou a
melhora de Maria, e que sobrava apenas uma anemia,
mas que logo se recomporia. Não li mais livros e perdi o
interesse em magia, também parei de se comunicar com o
“anjo”, depois disso por diversas vezes ainda pessoas
tentavam falar para mim sobre Jesus e eu não dava
ouvidos. Continuei levando minha vida, ás vezes me

[ 18 ]

Revelações

Marcos Bernardo

indagava o que seria aquela voz, quem seria realmente
aquele “anjo”, nunca falei nada disso com ninguém,
pensava eu que ninguém acreditaria. Sempre fui ligado a
coisas espirituais, então sempre conversava com pessoas
de todos os credos, depois perdi o interesse. Não ligava
para coisas espirituais como antes, apesar de ainda ter o
temor de Deus, acreditar em Deus. Lembro-me que meu
filho ainda pequeno começou a me chamar para ir à
igreja, ele tinha apenas 03 anos, mas queria que eu fosse
com ele, eu sempre arrumava uma desculpa, um dia a
avó dele falou que levava ele, mas ele disse que queria
que eu fosse junto, isso passou uns três meses, e ele
sempre me chamava. Nessa época eu trabalhava de
pintor, e o meu patrão era um novo convertido, antes
também já tinha se envolvido com coisas erradas, e
lembro que quando íamos ao local de trabalho ele ia
escutando louvores. Quando vinha tentar falar de igreja
pra mim eu rebatia, ele ficava olhando dando risada,
falava pra mim que um dia eu amoleceria o coração. Até
que um amigo seu veio nos ajudar para entregar o serviço
no prazo, ele freqüentava igreja de volta, ficava olhando
pra mim, eu sempre percebia. Eu andava com os rapazes
da equipe de pintura que eram pessoas sem religião,
bebiam, fumavam, alguns usavam drogas, eu me dava
bem com eles. Algumas pessoas tinham medo da gente,
nosso jeito de falar. Esse rapaz que agora fazia parte da
equipe começou a se entrosar com a gente, fizemos
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amizade e sempre conversávamos, lembro que ele me
contou que já tinha até pregado para várias pessoas, era
firme na fé, e por muitos motivos tinha se afastado, mas
que voltará novamente, antes de ser cristão ele também
tinha envolvimento com drogas e coisas do tipo. Um dia
ele me chamou pediu desculpas por ficar olhando pra
mim, mas disse que quando ele me viu pela primeira vez
o Senhor disse que era pra ele falar pra mim das coisas
do céu, orar por mim. Então ele falou que sabia que eu
não se importava com igreja, com Cristo, falou que os
outros diziam que eu era o “demônio” em pessoa, porque
eu era incrédulo e bravo, que ás vezes dava medo em
olhar nos meus olhos quando eu estava bravo, porém
disse que o Senhor havia revelado que antes eu era uma
pessoa boa. Em uma de nossas conversas ele me falava
sobre o amor de Cristo, falava que Jesus nos ama e que
amava eu também apesar do meu jeito, lembro que eu
falava que Cristo amava quem o seguia, que eu não, eu
não merecia o amor dele. Esse rapaz olhava pra mim com
os olhos cheios de água, me convidou varias vezes para
visitar a igreja que ele freqüentava, no começo eu só
falava que qualquer dia eu passava por lá, depois
repudiava, dizia que nunca entraria numa igreja, ele
sorria, dizia que Deus gostava desse tipo de gente, igual a
mim, porque esses uns que fazem confusão no mundo e
que um dia eu iria ser um servo, eu apenas ria e tirava
sarro dele, um dos amigos que ouviam disse que existe
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um ditado que diz, ou por amor ou por dor, então eu
retruquei; por dor eu não vou, se esse Jesus que vocês
falam que é bom quiser não tem que me forçar. Nesse dia
ele me contou um fato que aconteceu, um rapaz que
assim como eu dizia que jamais iria á igreja, até que um
dia levou vários tiros e quase morreu; porem se recuperou
e hoje é servo de Deus, eu na hora retruquei, perguntei
se esse era o amor do tal Jesus, ele sorriu e disse: Jesus
te ama, fale o que quiser; então eu disse que ele teria que
provar. No outro dia ele puxou assunto de novo e falou
que Deus estava me chamando e que estava usando uma
arma fazia tempo pra eu ir pelo menos ouvir um dia sua
palavra, eu perguntei a ele que arma era essa, então ele
disse que o Senhor havia falado pra ele que eu saberia na
hora que ele me falasse isso, então me lembrei do meu
filho, e falei: “a única pessoa que me chama pra ir à igreja
faz um tempo é meu filho”, ele então deu glória Deus, não
entendi e perguntei, e ele falou: O Senhor tudo sabe, ele
não falha. Terminamos todo o serviço e me lembro que
um dia meu filho tomou banho e me chamou, falou que
queria que eu fosse à igreja com ele, que eu iria precisar.
Levei-o na igreja, fomos recebidos pelos irmãos
presentes, e para minha surpresa um amigo meu de
infância e adolescência subiu ao púlpito para pregar, eu
jamais imaginaria ele pregando, a transformação de sua
vida. Quando saímos para ir embora meu filho me
abraçou e me disse “obrigado papai, você estava
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precisando ouvir o homem pregando”. Fui mais alguns
dias com meu filho, e ele chegou até sentar na bateria
dos músicos da igreja, ainda guardo uma foto tirada nesse
dia. Passado ao menos um mês me separava da mãe
dele, e tudo o que a palavra daquele dia dizia acontecia,
segui os conselhos que ouvi naquele dia, lembro que
pedia paciência, para não tomar atitudes precipitadas,
para ter amor pela vida das pessoas. Todo mundo sabe
que uma separação mexe muito com as pessoas, mas
após a separação procurei conforto nas palavras daquele
dia e tentei seguir em frente, logo voltei com antigas
amizades, procurando um jeito de ganhar dinheiro fácil
pensei em entrar para vida do trafico de drogas, algumas
semanas depois eu dava inicio nessa vida. Estava decidido
que iria fazer daquilo meu ganha-pão, tinha sonhos de
ganhar muito dinheiro e comprar bens, sabia dos riscos
que corria: prisão ou morte, mas estava escolhido! Um dia
ao chegar em casa peguei um livro para ler, não
consegui; minha mente estranha, naquela semana eu
nem havia dormido a noite pensando nos acontecimentos,
estava planejando em tirar a vida de um rapaz que estava
devendo uma quantia em dinheiro, nesse dia esse desejo
estava forte, guardei o livro e liguei a TV, mas nada
estava bom, inquieto aquele pensamento não saia da
cabeça. Sentei-me no sofá lembrei-me do meu filho,
precisava daquele dinheiro para pagar outra pessoa, fiquei
sentado ali no sofá um tempo pensando. Velhos
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pensamentos passaram pela minha cabeça, fazer um
pacto. Fiquei pensando nisso, mas logo uma coisa
estranha em minha mente, meu celular estava em cima
da mesa, na cozinha, pensei naquele momento ligar para
Maria para falar com meu filho, iria tomar uma decisão
naquela noite. Peguei o telefone e quando iria ligar como
se eu saísse do meu corpo me vi sentado no sofá, achei
estranho aquilo, pensei até que era um sonho, mas não
era; eu sentia tudo! Então ligava para Maria, mas ela não
atendia o celular, então desci até sua casa chamei no
portão, mas ela não queria falar comigo e nem me
deixava ver meu filho, eu via tudo aquilo e sentia como se
fosse verdade, então entrei na casa e começamos a
discutir, quando então comecei a bater nela até que
peguei uma faca e tirei a vida dela, nesse momento senti
tudo como se fosse verdade, porém não sabia distinguir
se era real ou não, olhava em minha mão e via sangue,
um arrependimento horrível tomou conta de mim. Algo
muito estranho, pois eu ás vezes tinha consciência que
estava ali na minha casa, outrora parecia que estava lá na
casa dela. Nesse momento pedi para que Deus me
livrasse daquilo que não queria fazer aquilo, então uma
voz falou alto em minha mente: “Mas você vai fazer isso”
desesperado fechei a porta da casa, chamava por Deus,
pedia a Jesus para me livrar daquilo, que não queria fazer
mal nenhum, então de repente senti uma dor de cabeça
horrível, escureceu tudo em minha volta e ouvi um
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barulho de moto, então ouvia alguém dizer: “Nossa
mataram o Marquinho!” Nessa hora fiquei confuso, vi que
estava ali em casa, mas sentia e ouvia tudo isso como se
fosse real, ouvi minhas irmãs chorando, até que vi o rosto
de meu pai e ele dizendo “Filho o que você com sua
vida?” Eu perguntava o que esta acontecendo? Ouvi
barulho de sirenes, vi uma multidão de gente, via meus
amigos ali, tentava falar com eles, até que olhei no chão e
vi um celular igual ao meu jogado no chão, achei
estranho, vi uma poça de sangue e me desesperei quando
me vi ali no chão esticado. Tudo parecia real, então uma
voz me disse: “Já era cara, você morreu” nesse momento
vi com clareza eu de pé em uma esquina perto de casa
falando no celular e uma moto se aproximando, vi quem
pilotava a moto e vi quando um dos rapazes apontava o
revolver o atirava. Desesperado eu falava, “Mas ele era
meu amigo, eu só ia receber o dinheiro e pagar ele” Voltei
e olhava meu corpo no chão tentava voltar para ele, então
me lembrei de pedir para Deus, clamava por Jesus, então
voltei a si nesse momento e eu estava ajoelhado no chão
perto da minha cama, sentindo dor na cabeça e muita
sede, eu sentia no meu rosto três buracos, voltei
novamente para aquilo que parecia um sonho acordado,
vi uma grande luz a qual não pude ficar olhando, então
uma voz disse: “Aqui você não pode entrar, você fez
coisas em sua vida que não pode entrar aqui” Então em
minha consciência eu pensei, “mas estou vivo, não fiz
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nada errado, cheguei da rua e entrei em casa, pensei em
fazer, mas não fiz” Então a voz disse: “Não! Olhe no seu
celular e veja a data, já se passou muito tempo desde que
você entrou na sua casa naquela noite!” Então me vi
entrando na minha casa naquele dia e saindo, pegando
uma arma com um amigo e tirando a vida do rapaz que
me devia; depois disso me vi em um terreiro fazendo um
pacto e negando o nome de Jesus, em minha consciência
eu dizia pra mim mesmo: “Não, eu não fiz isso! Então
aquela voz disse: Fez tudo isso, abandonou sua família
que tanto amava, pra viver assim: Vi-me com um carro,
dinheiro e amigos, depois me vi com um cigarro de
entorpecente andando pela rua sozinho e com uma
aparência horrível, conscientemente eu dizia pra mim:
Mas eu não fumo! Então a voz me disse: “Começou fumar
porque tinha dinheiro, não trabalhava só vivia em festas,
então experimentou e quando se sentia só, fumava pra
passar o tempo, ficou viciado e foi perdendo tudo, então
ficou devendo, sabia que iriam matá-lo se não pagasse,
perdeu a vontade trabalhar esse é seu fim! ”Então
naquele momento senti que estava morto, e que aquela
voz era Jesus Cristo, pedi perdão, pedi uma chance, pedi
que me devolvesse à vida eu iria concertar tudo aquilo,
que iria fazer certo, então a voz me disse que isso não
seria possível, fui levado onde meu corpo estava e então a
voz me disse: veja o estado do seu corpo, vi meu rosto
coberto de sangue, me desesperei e chorei. Então a voz
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me disse: “Você falou que eu não lhe amava, lembra que
falou isso para um servo meu há um tempo? (lembrei-me
do rapaz que conheci na obra) Você falou que seu eu lhe
amasse não iria deixar levar tiro e nem sentir dor, eu te
amo! Eu sou Jesus Cristo! Hoje lhe mostrei tudo isso pra
você saber que te amo! Lembra que hoje mesmo você
estava nessa esquina? Hoje alguém iria atirar em você!
Agora acredita em mim? Respondi que sim, e ele
continuou: “Posso permitir que leve todos esses tiros, mas
não vai morrer! Posso fazer isso pra provar meu poder,
mas terá que ficar assim: Vi-me deitado em uma cama de
hospital, careca, cheio de aparelhos e senti no meu corpo
real toda aquela dor, “Eu te amo, nem isso vou deixar
você passar” Essa é a prova de meu amor por você e por
todos! Pedi perdão e perguntei o que ele queria em troca
de tudo aquilo: “Só quero que ame e perdoe as pessoas,
e fale a quem puder do meu amor” nesse momento chorei
e ouvi: “Não quero mais que se envolva nessas coisas que
você esta envolvido, não receba o dinheiro que estão te
devendo” eu então falei: “Mas Senhor, se eu não pegar
esse dinheiro não poderei pagar a pessoa que forneceu
pra mim, tenho prazo pra pagar” Ele me disse: “Você vai
pagar sim, acredite! “Mas com o dinheiro do seu trabalho,
não receba dinheiro de ninguém, vai trabalhar
honestamente e pagar, eu vou cuidar de tudo” ainda
assim eu insisti: “Senhor, mesmo que eu arrume emprego
hoje, só receberei quando completar trintas dias de
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trabalho, meu prazo é de quinze dias” “Mostrei tudo isso
para você e você ainda não acredita que posso fazer tudo
dar certo?” Me calei, então ele me falou, “Faça tudo como
eu disse, vá a uma igreja e testemunhe isso, aproveite
sua chance filho!” (a única igreja que lembrei foi a igreja
que antes freqüentava, talvez pela aversão que tinha
pelas igrejas evangélicas). Nesse momento minha mente
foi voltando ao normal e me senti de verdade ali sentado
na cama, a voz ainda me falou: “Chame alguém para que
você possa conversar; tudo isso que você esta sentindo
no seu corpo vai passar”, lembrei de uma amiga que
fomos criados juntos como irmãos; ainda sentia em meu
rosto como se tivesse furado e dor de cabeça e muita
sede, ainda estava confuso, ela veio até minha casa, já
era de madrugada, quando entrou e me viu ela assustou,
estava gelado, sentia gosto de sangue na boca, contei
tudo pra ela e pra outra amiga que veio junto, então o
celular tocou, era um dos fornecedores oferecendo cinco
quilos de drogas e um espaço para eu montar uma “boca
de fumo”, mas que era para eu ir a um determinado
lugar, então falei que não queria mais aquilo, ele apenas
respondeu: “Ah ta beleza, só pra eu saber...”
No outro dia sai para tentar arrumar emprego, lembro que
no outro dia seria um feriado de páscoa, entreguei o
currículo e o rapaz do RH perguntou se eu queria já
começar no outro dia, e no outro dia eu já estava
trabalhando, trabalhei uns dez dias e durante todo esse
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tempo recebia ligações cobrando o dinheiro que o prazo já
teria acabado; inesperadamente meu pai me chamou em
sua casa e conversando comigo sem saber de nada que
estava acontecendo me ofereceu uma quantia em
dinheiro, na hora pensei em não aceitar, mas senti
naquele momento que poderia aceitar, aquele dinheiro
que meu pai me dera daria para pagar bem mais da
metade do dinheiro que eu devia, fiz o deposito no
mesmo dia e consegui mais uma semana de prazo, eu já
tinha feito todos os procedimentos para receber o cartão
de pagamento da firma, a conta bancaria já estava aberta
e eu teria então direito há receber aquelas semana
trabalhadas, falei com o rapaz do RH e ele garantiu que
eu receberia sem problemas aquele dinheiro, lembro que
o pagamento seria numa sexta-feira, acertei com o rapaz
que na sexta-feira de tarde estaria como o restante do
dinheiro, no final do expediente passei no banco para
retirar o dinheiro e não tinha nada, o encarregado de
setor estava comigo e falei com ele, então ele passou um
radio para o RH e o rapaz disse que tentaria resolver, mas
que tinha dado um problema e que poderia resolver só na
segunda-feira, mas que no sábado poderia passar no RH e
retirar um cheque. No sábado trabalhei e fui ate o RH
retirar o cheque, quando falei com o rapaz ele me disse
que o cheque poderia ser descontado só na segundafeira, perguntei se ele não poderia me arrumar dinheiro
pois precisaria pagar uma conta no mesmo dia, ele disse
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que não, pois a política da empresa não era essa,
somente depositavam dinheiro diretamente na conta do
empregador, me pediu mil desculpas, nesse momento
entrei em desespero, sai da sala e me sentei, mas lembrei
da voz que tinha me dito que tudo se resolveria, mas
depois pensei: - “Se eu morrer ao menos tive o privilegio
de ouvir a voz de Cristo e receber seu perdão”, então o
rapaz me mandou chamar de volta, achei que ele iria
questionar minha atitude inesperada de sair da sala
repentinamente, lembro que apenas disse quando ele
terminou de falar que não poderia me dar o dinheiro:
“Meu Deus eu iria precisar desse dinheiro, minha vida
depende desse dinheiro”, então voltei pra sala e ele olhou
pra mim e disse que como ele teria garantido que eu
receberia naquele dia ele iria me pagar em dinheiro, pediu
para que eu não falasse pra ninguém, pois o mesmo
problema aconteceu com mais três pessoas, mas que ele
sentiu em fazer aquilo por mim, e repetiu que todos os
outros haviam recebido o cheque da firma e não em
dinheiro como eu, nesse momento agradeci a Jesus em
voz alta. Ao chegar em casa recebi a ligação do rapaz que
viria buscar o dinheiro, dizendo que tinha dado um
problema e que estaria na cidade só no dia seguinte; no
outro dia então fiz o pagamento do restante do dinheiro, e
ele ainda me parabenizou por estar saindo fora daquilo.
Passado algum tempo o rapaz que me devia dinheiro
pediu para um amigo meu me perguntar se poderia voltar
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para a vila, que ele iria me pagar e dar um dinheiro a
mais; pedi para meu amigo dizer que ele esquecesse
aquilo, que eu agora era outra pessoa.
Agora eu freqüentava novamente a igreja que citei no
inicio, fiquei mais ou menos freqüentando por um ano,
depois aconteceram vários problemas pessoais e logo
depois foram descobertos vários erros do dirigente
daquela seita, o que fez eu me fracassar totalmente,
então eu não mais freqüentei aquela seita, nesse período
eu já estava com minha atual esposa. Afastei-me e
centenas de pessoas fizeram o mesmo; alguns receberam
apoio de evangélicos que lhe deram o estudo bíblico, eu
voltei á estaca zero. Desacreditei de tudo, algum tempo
depois eu me tornava um luciferiano, um adorador de
lúcifer. Aprofunde-me nos ensinamentos e então mais
uma vez negava o nome de Jesus e de Deus, já que o
personagem principal desse movimento é lúcifer.
Focado em expandir esse movimento escrevi um livreto e
lancei na internet, o livro de nome “lúcifer, o caminho da
liberdade”, serviria para pessoas iniciarem no movimento,
assim como o livro conhecido como a “bíblia satânica”
esse livro enalteceria lúcifer distanciando quem se
propusesse a seguir esses ensinamentos de Cristo nosso
Senhor. Esse livro foi publicado em um conhecido site da
internet onde o autor pode editar o livro mesmo após sua
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publicação, após o termino do processo e do livro estar
disponível para os leitores resolvi ir a um terreiro; minha
intenção era de ao chegar no centro conversar com algum
mensageiro e contar sobre o livro e receber algumas
instruções, cheguei bem antes dos trabalhos do centro se
iniciar e me sentei, o trabalho se iniciou onde as pessoas
preparadas recebem os “santos” para dar instruções para
a “mãe de santo” e falar com alguns dos presentes, fiquei
esperando chegar algum mensageiro, e já estava quase
no horário do termino dos trabalhos e nada de anormal
acontecia, então ouvi alguém falar no nome de Jesus e
pensei comigo: _ “nossa até aqui ficam falando no nome
desse cara, eu não vim aqui pra ouvir isso, se eu quisesse
ouvir falar do nome dele eu iria numa igreja”. Minha
intenção era que fosse enviado um mensageiro para falar
comigo, mas a cada instante alguém falava em Jesus,
então fui chamado em um local reservado para falar com
o “santo” e quando entrei achei estranho, fui
cumprimentado com a “Paz de Jesus”, não falei nada,
então fui perguntado o que eu fazia ali, falei o que queria
e foi me dito que ali não era meu lugar, que eu tinha uma
Fé em Deus e havia perdido essa fé, que eu tinha que
aceitar o Caminho de Jesus, acreditar na Bíblia e nas
promessas de Deus, ainda foi me dito alguns versículos da
Bíblia sobre a fé e sobre o poder de Jesus, eu ri e então
falei que não acreditava nEle, então foi me dito que eu
estava somente confuso, que no meu interior eu não era
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assim, que eu era diferente, e em toda a conversa sempre
o nome de Jesus Cristo era falado, ao sair do centro liguei
para minha esposa e ainda falei pra ela que parecia que
eu tinha saído de uma igreja, que nunca tinha visto em
um centro se falar tanto no nome de Jesus assim, ainda
falei para ela que tudo aquilo estava estranho. Voltei para
casa e na mesa semana resolvi fazer algumas alterações
no livro, ainda falei com minha esposa que talvez tudo
isso aconteceu porque talvez era para eu acrescentar no
livro alguma coisa sobre Jesus e a Bíblia, mesmo achando
essa idéia estranha resolvi fazer algumas alterações no
conteúdo do livro, lembro-me que tinha guardado na HD
do meu computador alguns fragmentos de livros apócrifos
da Bíblia; essa modificação do livro seria para citar em
alguns trechos alguns versos da Bíblia a respeito de Jesus,
como o título do livro citava “caminho” lembrei-me que na
Bíblia em diversos versículos se refere a essa palavra:
"Ele começou a falar ousadamente na sinagoga; e,
quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e
lhe declararam mais precisamente o Caminho de Deus."
(Atos 18: 26)
"E, naquele mesmo tempo, houve um não pequeno
alvoroço acerca do Caminho." (Atos 19: 23)
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"Mas confesso-te isto que, conforme aquele Caminho que
chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo
tudo quanto está escrito na lei e nos profetas." (Atos 24:
14)
"Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs
dilação, dizendo: Havendo-me informado melhor deste
Caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então
tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios." (Atos
24: 22)

Para incluir esses versículos no livro eu lembrei que há
muito tempo alguém tinha pedido para eu baixar um
daqueles programas gratuitos conhecidos como Bíblia
eletrônica ou Bíblia versão Digital; encontrei o CD e
instalei no computador, então li alguns trechos da Bíblia,
principalmente o Novo Testamento, eu ainda não
acreditava em Jesus, em minha concepção ele era apenas
uma figura lendária criada para uma religião, isso é o que
se aprende em algumas “escolas filosóficas” e isso é o que
também costumava dizer, eu não conseguia mais
acreditar que Cristo havia nascido como um homem e que
era Divino, que era o Filho de Deus Vivo, que era o Verbo
de Deus encarnado, eu não conseguia ver Cristo como ele
é: O nosso Salvador! Mas porque então incluir trechos da
Bíblia? Algo que eu não acreditava? Isso é muito usado
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por muitos meios para atrair até os seguidores de Cristo,
usam o nome de Cristo e depois quando a pessoa já esta
“entrosada” no pensamento, já absorveu bastante dos
ensinamentos Cristo passa a ser apenas uma lenda, um
mito, já que esses sistemas costumam muito ensinar que
o homem não precisa de um Salvador, não precisa da
ajuda de Deus para se realizar.
Foi lendo alguns trechos que me lembrei de vários amigos
meus que freqüentam igrejas, me lembrei de um pastor
que trabalhou comigo em uma empresa a qual sempre
tive o respeito, mesmo não acreditando e aceitando seus
ensinamentos eu sempre o ouvia, e algo que me chamou
bastante atenção era sua simplicidade e jeito de lidar com
as adversidades, mesmo quando era provocado por causa
de sua fé, eu mesmo presenciei por diversas vezes
pessoas o insultando por ele estar ali junto conosco, me
lembrei das poucas vezes que entrei em uma igreja
evangélica, onde se busca o poder de Deus e de Jesus
Cristo verdadeiramente, então percebi que havia algo
errado em tudo o que eu acreditava e tinha escrito ali
naquele livro, mas não me importei muito no momento,
fiz as alterações e fui me deitar.
Fiquei deitado por um longo tempo sem conseguir dormir,
então uma dor em minha cabeça começou a incomodar
mais, perdi o sono completamente, me virava na cama,
aquilo incomodava muito, então senti um mal súbito,
como se algo errado iria ou estaria acontecendo, como se
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eu fosse fazer algo errado e que iria me arrepender muito,
olhei e vi minha esposa dormindo, minha filha, me revirei
na cama com aquele pensamento estranho, era um
sentimento muito ruim, como se tivesse feito algo errado,
um arrependimento muito forte. Não entendia o que
acontecia, aquele peso na cabeça, Eu ficava me
perguntando o que estaria acontecendo comigo, não quis
acordar minha esposa para não assustá-la. Então ouvi
uma voz dentro de mim, uma voz que não conseguia
controlar, ouvindo essa voz eu perguntava o que estava
acontecendo
comigo,
até
pensei
que
estava
enlouquecendo, então ouvi claramente:
“Eu sou o teu Deus, eu te criei e te conheço, mas uma vez
estou falando contigo. Eu sou Jesus Cristo, aquele que
você diz não acreditar, eu já te falei uma vez, ainda não
era aquele caminho que eu queria que você seguisse. Eu
quero que você acredite que eu sou o teu Deus. Daquela
vez que te falei você disse não acreditar porque tinha
usado entorpecentes, mas eu sou assim, eu falo com as
pessoas de diferentes formas e aquela vez foi uma delas,
aquela igreja que você freqüentou depois que você me
ouviu, eu não queria que você ficasse, tudo aquilo
aconteceu porque você só iria dar credito se eu falasse
daquela igreja de seus pais, lá eles não buscam a mim,
mas a santos, e eu quero que você acredite em mim, eu
estou com você acredite. (nesse momento eu ainda
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achava que era coisa da minha cabeça) a voz continuou:
Você acabou de escrever no livro que é para as pessoas
buscarem Deus dentro delas, eu estou falando com você e
você não acredita? Você foi ao centro, sei que não foi
para buscar uma palavra minha, mas eu falei contigo
naquela noite, usei algumas pessoas lá de dentro para
falar no meu nome para que você pudesse sentir que algo
estava diferente, não ouviu o hino que cantaram lá?
(como era semana dos dias dos pais, foi pedido para que
algumas pessoas presentes escolhesse alguma musica
para que todos cantassem junto, alguns pediram musicas
próprias de terreiros, mas nesse dia, antes de finalizar o
trabalho, o último pediu que cantassem um conhecido
louvor, que diz que é para o Senhor entrar na nossa vida
e na nossa casa, lembro-me que nessa hora eu tive a
certeza que algo estava diferente mesmo!), esse louvor foi
cantado lá para que você pedisse para que eu pudesse
entrar na sua vida, agora acredita em mim? (Nesse
momento eu falei: “me desculpe Jesus por eu ser assim,
mas é difícil pra mim”, lembrei-me de Tomé nesse
momento) A voz então continuou: Sim ele também não
acreditou, tive que mostrar a ele. Você não acreditava
começou acreditar da primeira vez, mas aconteceu coisas
que fez você perder a fé, mas eu ainda assim cuidava de
você, hoje você deu espaço para mim ao colocar aqueles
versículos falando de mim, do meu nome. Eu fiz você, eu
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não te criei para você ser assim, mas pra você falar do
meu nome para todos.
Ainda é tempo, imagine um casal; um dos dois trai o
outro, mas depois se arrepende, essa pessoa daria tudo
para voltar atrás e não cometer aquele erro, isso não tem
como acontecer, mas ela pode viver depois uma vida
correta, cuidando da esposa ou esposo, tendo uma vida
com atitudes e gestos que provam seu arrependimento,
então o outro esquece a traição e perdoa, pois vê que a
pessoa se arrependeu e mudou; aquilo que ela fez no
passado não tem mais valor, porque sua vida após o erro
mudou; agora imagine que outra pessoa cometesse o erro
e da mesma forma desejasse voltar e corrigir o passado,
mas isso é impossível, então ela pensasse como a
primeira: vou mudar e melhorar; e não tivesse essa
chance? Imagine se essa pessoa tentasse ser diferente e
não mais pudesse nem melhorar? Assim é o inferno, você
esta tendo a chance de acreditar em mim, pode viver
daqui pra frente e acreditar, e se hoje fosse o fim? E você
não tivesse como voltar ao passado pra corrigir e nem
poder continuar vivendo pra mudar e acreditar? (senti
tudo isso, todo esse sentimento de remorso, senti como a
pessoa que não tem como voltar ao passado e ter evitado
o erro e também não ter mais a chance de reparar ou
diminuir o erro) Agora você pode sentir que não é coisa
de sua cabeça e que sou Jesus Cristo que te fala?
(perguntei então porque não acontecem grandes milagres
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como aqueles descritos na bíblia) Ele respondeu:
Antigamente todos eram assim como você, incrédulos,
então eu para provar que era eu que lhes falava tinha que
mostrar algum sinal, eu sempre tento de varias maneiras,
mas ás vezes tenho que fazer. Hoje as pessoas acreditam
com mais facilidade, não são como antes, hoje se você
contar a alguém que eu falei contigo muitos acreditarão,
antes não, então eu tinha que fazer aqueles sinais, e você
pode ver que mesmo assim ainda muitos não acreditaram
(pedi que me perdoasse nesse momento) Não quero que
você se vanglorie por isso, muitos se esquecem que a
gloria é minha, se esquecem que fiz o milagre ou o sinal
para que outros acreditem que realmente eu estou ali, e
se afastam do objetivo. (lembrei nesse momento de
pessoas que aparecem em manchetes de jornais e
televisão, de pessoas que usam o nome dEle para se
promoverem) Então por um instante ficou em silencio,
nesse momento somente meu pensamento eu podia
ouvir, então ouvi novamente: Isso é entre eu e eles,
assim como você e eu agora, não se preocupe com isso,
da mesma forma que você errou em não acreditar em
mim e esta tendo esse momento comigo, assim será com
eles, eu os usei muito no inicio, eles se afastaram, mas
isso sou eu e eles, vocês não precisam ficar preocupados
ou ficarem julgando, pois cometem erros também. A
respeito disso, ás vezes alguém lhe faz um mal e pede
justiça, às vezes vocês querem ver com seus olhos a
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pessoa sendo cobrada pelo ato, mas isso nem sempre é
assim, muitas vezes é na consciência, é entre a pessoa e
Eu. (depois disso perguntei se eu precisaria ir a alguma
igreja) – Escolha um lugar onde ensinam a me buscar
verdadeiramente, quando for a uma igreja não vá para
ouvir o pastor ou por causa de quem quer que seja, eu
estou em você, eu estou em tudo, vá para me ouvir!
(nessa hora então perguntei: “Se o Senhor esta em mim,
porque preciso ira á igreja?) Ele falou: Para que sua fé
não esfrie, para que não se perca com coisas externas e
não me ouça mais, lembre-se que você acabou de ler e
colocar no seu livro: “onde estiverem uma ou mais
pessoas reunidas em meu nome ali estarei eu.” ("Porque,
onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí
estou eu no meio deles." (Mateus 18 : 20).
Então perguntei: O Senhor não tem igreja? Qual igreja é
certa? Ele respondeu: Para cada um eu tenho um jeito de
me manifestar, eu estou em tudo e tenho minhas
maneiras...Perguntei: “Senhor o que quer que eu faça
para lhe agradecer por tudo isso em minha vida? Ele
respondeu: “Apenas ame e perdoe a todos assim como eu
lhe fiz, e conte a quem puder sobre o meu amor, sobre o
que fiz em sua vida”.
Então tudo foi voltando ao normal e então acordei minha
esposa e contei o que havia sucedido, choramos os dois
abraçados e oramos juntos pelo nome de Jesus Cristo
pela primeira vez...
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As várias faces do Amor
Falando sobre o Amor tomei a liberdade de acrescentar
aqui algo que escrevi bem antes de intentar escrever esse
livro que agora escrevo e que estava guardado comigo, e
agora vem a calhar! Não me lembro de onde tirei
inspiração para escrever tal texto, sempre costumo
marcar ao menos uma fonte de onde tiro inspiração, este,
porém estava sem fonte alguma; sei que devo ter tirado
de algum livro que li, mas achei bom colocar aqui.
Amor, palavra pequena significado profundo. Sentimento
que todos podem sentir e que poucos conseguem usar.
Amor sob vontade, amor juvenil, amor maduro. Quando
vemos um casal logo pensamos: “eles devem se amar”,
mas a que tipo de amor estamos nos referindo: Amor
entre duas pessoas, Amor em forma de Amizade ou Amor
Verdadeiro?
Existe um amor que é o sentimento entre duas pessoas referindo a um casal de noivos - parece que os dois se
amam, e eles acham que o amor é uma coisa que cresce.
Quando finalmente se casam vão estar lutando sozinhos
pela vida, vão montar uma casa, e vão participar das
mesmas aventuras. Isto engrandece e torna digno o
amor. O marido vai trabalhar na profissão que estudou,
ela deverá saber cozinhar e ser uma excelente dona de
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casa, porque foi educada desde criança para isso, e com
amor. Os dois sempre estarão juntos, terão seus filhos, e
mesmo com todos os tropeços jamais serão infelizes.
Mas pode ocorrer o inverso. Ele pode sentir que não é
mais livre para demonstrar todo o seu amor, todo o amor
que ele sente pôr outras mulheres. Ela pode sentir que
sacrificou uma vida brilhante para acompanhar o marido.
Então como estão juntos começarão a sentir-se roubados
em sua maneira de amar. Esse sentimento, o amor que os
une, começara a mostrar apenas o lado mau. E aquilo que
Deus havia destinado ao homem como seu mais nobre
sentimento, o amor, passará a ser fonte de ódio e
destruição. O amor se manifesta diferente em cada
pessoa, são como as estrelas que brilham no firmamento,
o amor tem muitas faces. Existem pessoas que vivem
arrumando as coisas, só pensa em colocar tudo em
ordem. Esta também é uma das faces do amor. É o amor
frustrado, que se realiza na infelicidade alheia. Vai dar
parabéns a uma pessoa, mas pôr dentro esta
murmurando que não merecia as felicitações. Esta
tentando pôr o mundo em ordem porque ela mesma esta
em desordem.
Um casal de velhos passou suas vidas inteiras juntos,
sempre trabalharam juntos pôr causa da necessidade, as
dificuldades que a vida impôs os fez lutarem juntos. Ali
então o amor mostra a sua face mais bela, porque está
unida a amizade. Há o amor em forma de amizade. É
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aquilo que sentimos um pelo outro. Quando o amor que
une duas pessoas não consegue mais brilhar é a amizade
que mantém os casais juntos.
É o amor unido a amizade que conduz até a forma de
amor maior, o Amor Verdadeiro. O Amor Verdadeiro não
pode ser sentido, precisa ser vivido. O Amor Verdadeiro é
o amor total, o amor que devora quem o experimenta.
Quem conhece e experimenta o Amor Verdadeiro, vê que
nada mais neste mundo tem importância, apenas amar.
Este amor foi o que Jesus sentiu pela humanidade, e foi
tão grande que tremeu o céu e mudou a história do
homem. Durante milênios da Civilização, muitas pessoas
foram tomadas pôr este Amor Que Devora. Tinham tanto
amor para dar, mas o mundo exigia muito pouco, então
iam para os desertos e lugares isolados, porque o Amor
era tão grande que as transfigurava. Viraram santos que
até hoje conhecemos. Amor verdadeiro, o amor que
Devora, faz com que tudo – absolutamente tudo - perca a
importância, e estas pessoas vivem apenas para serem
consumidas pelo seu Amor.
Jesus disse: “ame seus inimigos” quem vai amar uma
pessoa que vem e rouba sua riqueza, bate na sua cara,
fala coisas injustas sobre você? É impossível, e só quem
aprendeu a ter o Amor Verdadeiro conseguirá. Amor
Verdadeiro é muito mais que gostar, é um sentimento que
invade tudo, que preenche todas as frestas e faz com que
qualquer tentativa de agressão se torne pó. Amor

[ 42 ]

Revelações

Marcos Bernardo

Verdadeiro sobre outra forma significa Entusiasmo.
Entusiasmo é Amor Verdadeiro dirigindo alguma idéia,
alguma coisa. Todos nós passamos pôr isso. Quando
amamos e acreditamos do fundo da nossa alma em algo,
nos sentimos mais fortes que o mundo, e somos tomados
de uma serenidade que vem da certeza de que nada
poderá vencer nossa fé. É o amor na sua forma que nos
leva a qualquer lugar e faz de nós vencedores.
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Aplicando a Lei do Amor e Perdão
Depois de todos esses acontecimentos que se sucederam
comigo fiz uma analise de minha vida e então senti
realmente o que era Amor. Decidi colocar em prática
aquilo que ouvi: “Amar e Perdoar”.
Como já disse, decidi fazer isso uma Lei em diária em
minha vida.
Sei o que aconteceu em minha vida é muito profundo,
reconheço isso e sei que a revelação que tive sobre minha
vida futura como narrei em meu testemunho é algo
fantástico e prova o amor de Deus, e com isso aprendi
que todo homem tem a chance de mudar de vida, e que
ninguém que venha a deixar a vida terrena quando for
julgado por seus atos poderá dizer a Cristo, aquele que
vai nos julgar nos fins dos tempos, que não teve a
oportunidade de ouvir uma palavra, que não teve a
oportunidade de conhecer a Verdade! Todos; sem
exceção tem ainda em vida a oportunidade de mudar,
basta para isso dar apenas um pequeno espaço para que
Deus possa agir em sua vida.
Aprendi que Deus não desiste de salvar uma pessoa e
propõe diversas oportunidades de diferentes maneiras,
quem me conhece pessoalmente sabe disso! Sabe que
cheguei a um ponto de incredulidade total a respeito das
coisas Celestiais. Mas hoje estou aqui, falando de Cristo e
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do seu Amor, vivendo esse amor a cada dia! Antes um
critico da fé Cristã, um opositor de Jesus Cristo, um
negador de sua Divindade e do seu poder de ser o
Salvador, o único e suficiente Salvador de nossas almas,
hoje alguém que vivenciou e provou do poder e todas as
qualidades atribuídas a Cristo!
Você deve estar se perguntando: Como aplicar essa lei no
dia-dia? Para mim foi simples após Cristo ter se revelado
em minha vida! Guardei no meu coração suas palavras:
“Amar e Perdoar as pessoas”.
Assim como eu me senti feliz ao ser perdoado pelo amor
de Cristo, imaginei como seria a felicidade de alguém que
eu também perdoasse por qualquer atitude contra mim.
Confesso que não foram fáceis as provas pelo qual passei!
As diversas atitudes que perdoei, mas fico feliz por isso e
sinto um contentamento imenso ao saber que partiu de
mim essas atitudes! Sei que antes seria impossível eu
perdoar certas coisas que perdoei, só sentindo esse amor
que senti e provando dele tornou-se fácil.
Quer provar uma mudança de vida fantástica? Antes de
tudo quero lhe dizer que nada é fácil, provas virá e você
será testado (a), não tenha duvidas disso, mas fortaleçase em Cristo e tenho certeza que vencerá; eis agora como
colocar esta Lei em pratica no seu dia-dia:
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O primordial de tudo, a base, o essencial é colocar Deus
em primeiro lugar, acreditar que Deus é Senhor do
Universo, o Todo Poderoso, o Criador; e não há nada e
ninguém mais poderoso que Ele, e que Jesus Cristo é seu
Filho, que é o Verbo de Deus encarnado. Deus é
supremacia, a Ele pertence todo o poder e desse poder
Jesus Cristo faz parte, porque Ele e Deus são um só. É
essa fé que é necessária para vencer o inimigo de Deus e
dos homens, é esse Amor pelo Reino dos Céus que vai lhe
fazer um vencedor (a). “Amarás, pois, ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o
teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o
primeiro mandamento.”
Tendo essa fé em Deus e Jesus Cristo e aceitando-o em
sua vida e buscando para si a presença maravilhosa desse
poder, outro passo importante é procurar um lugar para
aumentar e manter essa fé! E onde se busca isso? Nas
igrejas. Se você já freqüenta uma isso é ótimo! Se ainda
não freqüenta nenhuma, existem inúmeras igrejas, como
toda pessoa tem gostos diferentes, formas diferentes de
se expressar você com certeza encontrará uma que vai
lhe agradar, lembrando sempre que o motivo e a função
de uma igreja é buscar á Deus e seu filho, é revelar ao
homem a Divindade de Jesus, por isso é bom antes de
tudo pedir ao Pai sabedoria para que não caia em
armadilhas criadas pra ao invés de levar á Deus
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distanciar-se de dele, pois existem doutrinas e dogmas
que falam em Deus, chegam até falar no nome de Jesus,
mas através de filosofias e ensinamentos doutrinários e
interpretações fora do contexto bíblico acabam afastando
a pessoa de Deus. Eu sei o que falo, pois fui vitima disso
durante anos desde criança, depois trabalhei nisso criando
especulações e gerando duvidas nos corações através de
estudos que induzem as pessoas a duvidar. Em outra
ocasião prepararei um material a respeito disso,
mostrando as formas que existem para implantar nas
pessoas uma fé contraria a Deus e anticristã, sem que a
pessoa perceba que esta fazendo parte desse movimento
que cresse espantosamente no mundo. Já estou orando e
pedindo a Jesus entendimento para conseguir descrever
com detalhes e explanar sobre esse assunto e mostrar
sistemas ardilosos que o inimigo cria através da mente
humana para enganar muitos. Existem dois tipos de
ataques que o mal utiliza: o ataque direto, que são as
doutrinas e filosofias que não escondem o objetivo e são
claramente anti-religiosas e anticristãs; e a forma discreta
que é a mais utilizada, através de seitas, filosofias,
estudos; creio que conseguirei escrever esse material em
nome de Jesus, pois como já lhes mostrei eu infelizmente
fiz parte desse movimento anticristo e anti-religioso,
trabalhando abertamente e ocultamente, espalhando
matérias e disseminando esse movimento, mas fui
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alcançado pelo Amor e Perdão, e pela misericórdia de
Deus.
Por isso se deve escolher uma igreja que realmente busca
a presença de Deus e não foge do Evangelho e
ensinamentos de Cristo, que é o Amor primeiro em Deus,
que Cristo é o Salvador, o único! E não existe outro que
possa levar a Deus senão seu próprio filho Jesus e que o
homem é totalmente dependente de Deus.
Procure sempre vivificar a fé através da palavra que é
pregada nas igrejas inspirada pelo Espírito Santo de Deus.
Crendo então em Deus e Jesus Cristo, e tendo vivificado e
exercendo sua fé freqüentando um Caminho que leva a
salvação você poderá aplicar no seu dia-dia certos hábitos
que descreverei a seguir, ao qual após ter Jesus Cristo se
manifestado em minha vida desenvolvi tendo em base
seus ensinamentos:
Ao acordar cedo, mesmo antes de se levantar tenha em
mente que é um novo dia, pense em coisas boas e deseje
para si e para todos que convivem contigo um bom e
abençoado dia, seria bom se pudesse acordar uns minutos
antes do horário habitual para meditar um pouco.
Se o dia anterior não foi tão bom quanto desejasse que
fosse pense que é um novo dia e tudo recomeça, que vive
para ver o sol brilhar mais um dia e agradeça a Deus por
isso, por lhe dar o sopro da vida. Por isso comece o dia
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como se fosse único, se alguém lhe tratou mal, se por
algum motivo se desentendeu com alguém no dia anterior
lembre-se que é um novo dia e tudo passou.
Pense em um dia cheio de amor, faça sua oração sempre
procurando basear-se nos ensinamentos de Cristo na
oração que ele nos ensinou.
Não comece o dia com preocupações, mas confie que
Deus esta contigo e tudo sabe mesmo antes de pedir!
No decorrer do dia concilie-se com todos, seja bom e
tenha atitudes boas, ao enfrentar alguma adversidade
lembre-se sempre do exemplo do mestre que enfrentou
tudo com calma e Amor, seja justo em suas decisões não
julgue e não tome decisões em momentos de nervosismos
e se acontecer de falar algo trate de pedir perdão e
conciliar-se, é normal às vezes alguns momentos de
exaltação, pode acontecer momentos que perdemos a
calma, mas quando tudo passar renove, valorize amizades
e perdoe lembre-se que também é humano e comete
erros.
Sabemos todos nós que infelizmente existem pessoas que
ainda não foram alcançadas pela graça de Deus, são
pessoas de difícil convivência, quanto a esses não
devemos guardar magoas, devemos orar e perdoar em
oração, sabendo-se que esta fazendo sua parte para uma
convivência pacifica meditamos nessa mensagem:
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“Aparta-te do mal, e faze o bem; procura a paz, e seguea.” (Salmos 34 : 14)
"Aparte-se do mal, e faça o bem; Busque a paz, e siga-a."
(I Pedro 3 : 11)
Sabendo-se então que é uma amizade que poderá gerar
algum mal, conclui-se que devemos evitá-la desde que
não guardamos magoas, pois Deus bem sabe do seu
coração e sabe do seu perdão. Isso também pode ser
aplicado num namoro, noivado ou casamento. No mais,
deve-se pedir sabedoria a Jesus Cristo, pois cada caso é
um caso.
Quanto ás amizades apenas medite nessa mensagem:
“Bem-Aventurado o homem que não anda segundo o
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
(Salmos 1:1)”.
Lembre-se: se você errar, desejará ter perdão; se deseja
para si sinceridade, seja sincero (a), e isto se aplica em
tudo na vida cotidiana. Seja justo no proceder, perdoe as
falhas alheias. Antes de julgar alguém se coloque no lugar
daquela pessoa, se fosse você no lugar dela que atitudes
esperariam dos outros? Fazendo isso será sempre justo e
misericordioso para com os outros, e se colocando no
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lugar das pessoas conseguirá amar o próximo como a ti
mesmo!
Cristo ensinou: "NÃO julgueis, para que não sejais
julgados." (Mateus 7 : 1). Seja o que for; uma atitude de
uma pessoa, o modo dela viver, não julgue e se puder
ajudar com alguma palavra ajude.
Se precisar tomar uma atitude importante o melhor é
pedir sabedoria a Deus, pedir a Jesus que lhe mostre uma
saída, uma resposta, tenha certeza de alguma forma
encontrará resposta para o que procura!
Sempre que puder, mesmo que não seja dia de
comparecer a um culto leia a Bíblia.
Quando voltar para casa de mais um dia de trabalho por
mais duro que tenha sido, lembre-se que se tiver alguém
em casa esperando essa pessoa vai aguardar feliz e com
saudades, então procure esquecer e separar o dia do
trabalho do seu convívio familiar. Se foi um dia de nervoso
e cansaço ainda no caminho peça a Deus que limpe tudo
aquilo de sua mente e sempre deseje regressar ao lar
alegre e feliz para o encontro dos seus.
Muitas vezes é normal acordar na madrugada, nessa hora
aproveite e ajoelhe-se e ore á Deus! É um horário que
não há interferências, ninguém incomodará e estará livre
de preocupações e pensamentos diversos e poderá orar e
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falar com Jesus tranquilamente; “Vigiai e orai” são as
palavras de Jesus Cristo.
Faça por onde aplicar a Lei do Amor e Perdão em todas as
esferas de sua vida! Tudo o que for fazer faça com Amor,
um almoço, um pequeno trabalho, quando for corrigir os
filhos, um sermão, qualquer tarefa que for executar faça
com Amor, faça com que seu corpo, sua mente, suas
atitudes sejam baseadas no Amor. E como Jesus ensinou
Ame a todos sem exceção até aqueles que de alguma
forma falam mal de ti ou maltratam veja:
“MATEUS 5
44 Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei
os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e
orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que
sejais filhos do vosso Pai que está nos céus;
45 Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e
bons, e a chuva desça sobre justos e injustos.
46 Pois, se amardes os que vos amam, que galardão
tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo?
47 E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que
fazeis de mais? Não fazem os publicanos também assim?”
Portanto a Lei do Amor e Perdão pode ser aplicada em
todas as esferas de sua vida: amorosa, financeira,
profissional, publica...
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Como então aplicar a Lei do Amor na vida financeira?
Você trabalha e recebe pelo seu trabalho, ás vezes esse
trabalho é cansativo, penoso, mesmo que não seja você
esta dando seu tempo para alguma coisa, ou seja, você
esta vendendo seu tempo, então quando pegar esse
pagamento aplique a Lei do Amor.
Por exemplo, recebeu seu ordenado por horas
trabalhadas, seria uma atitude de amor esbanjar o
dinheiro de seu trabalho? Comprar coisas supérfluas,
muitas das vezes por estar na moda pagar um preço
excessivo por um produto quando poderia comprar o
mesmo artigo por um preço menor? É claro que não
devemos Amar o dinheiro, ser apegado e avarento, o que
acontece é por causa dos excessos vai se todo o
pagamento e aumentam as contas e vem ás
preocupações, então a pessoa vai trabalhar somente para
pagar prestações e contas, com isso o deixa-se de
trabalhar com Amor, porque a pessoa vai colocar na
cabeça que trabalha apenas para pagar contas.
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Considerações finais
Os ensinamentos de Jesus Cristo são completos!
Buscando base nesses ensinamentos teremos uma vida
honrosa e abençoada por Deus, colocando em pratica
esses ensinamentos estaremos agradando ao Senhor e
dessa forma atraindo para nós o seu amor e por seguinte
suas promessas se farão cumpridas em nossa vida. Esse
foi o objetivo desse livro, revelar a você como é possível
colocar em pratica esses ensinamentos, difícil é, mas tudo
aquilo que vem fácil vai fácil, e tudo aquilo que vem com
esforço fica para sempre. Não substitua a leitura da Bíblia
por nada, esse livro é apenas uma explanação da leitura
dos ensinamentos nela contidos.
Para que medite a respeito da Lei do Amor, nada melhor
que citar alguns trechos das Sagradas Escrituras, isso
completará tudo e dará respaldo no que já foi dito:
"Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos
façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os
profetas." (Mateus 7 : 12)
LUCAS 7
“36 E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele; e,
entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa.
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37 E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora,
sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou
um vaso de alabastro com ungüento;
38 E, estando por detrás, aos seus pés, chorando,
começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugavalhos com os cabelos da sua cabeça; e beijava-lhe os pés,
e ungia-lhos com o ungüento.
39 Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava
consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem
e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora.
40 E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa
tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, Mestre.
41 Um certo credor tinha dois devedores: um devia-lhe
quinhentos dinheiros, e outro cinqüenta.
42 E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a
ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais?
43 E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é
aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste
bem.
44 E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu
esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água
para os pés; mas esta regou-me os pés com lágrimas, e
mos enxugou com os seus cabelos.
45 Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não
tem cessado de me beijar os pés.
46 Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me
os pés com ungüento.
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47 Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são
perdoados, porque muito amou; mas aquele a quem
pouco é perdoado pouco ama.
48 E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados.
49 E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si:
Quem é este, que até perdoa pecados?
50 E disse à mulher: A tua fé te salvou; vai-te em paz."
Um trecho que serve para exemplificar a Lei do Perdão, e
que pode ser usado para meditação:
MATEUS 18
“21 Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até
quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe
perdoarei? Até sete?
22 Jesus lhe disse: Não te digo que até sete; mas, até
setenta vezes sete.
23 Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo
rei que quis fazer contas com os seus servos;
24 E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um
que lhe devia dez mil talentos;
25 E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou
que ele, e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com
tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse.
26 Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava,
dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te
pagarei.
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27 Então o senhor daquele servo, movido de íntima
compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida.
28 Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus
conservo, que lhe devia cem dinheiros, e, lançando mão
dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves.
29 Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés,
rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te
pagarei.
30 Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão,
até que pagasse a dívida.
31 Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia,
contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor
tudo o que se passara.
32 Então o seu senhor, chamando-o à sua presença,
disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida,
porque me suplicaste.
33 Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu
companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
34 E, indignado, o seu senhor o entregou aos
atormentadores, até que pagasse tudo o que devia.
35 Assim vos fará, também, meu Pai celestial, se do
coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas
ofensas.”
Aplicando a Lei do Amor e Perdão que são mandamentos
de Deus, colherá resultados e todas as promessas sobre
sua vida.
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Finalizo dando Graças e Louvor a Jesus Cristo nosso
Salvador e pedindo para que Ame e Perdoe e espalhe
sobre o Amor que Jesus tem por todos, ainda peço que
ore por mim, pois estarei orando por você também e
oremos uns pelos outros, todos juntos louvemos para que
em uma só voz possa se ouvir no céu nossa gratidão e
agradecimento por tão grande Amor.
"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)
Amém.

[ 58 ]

