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JESUS CRISTO 

LUZ DO MUNDO CREIA NELE 

 

É PELA FÉ QUE NÓS SOMOS CHAMADOS A NOS TORNARMOS 

PEDRAS PRECIOSAS NAS MÃOS DO SENHOR JESUS CRISTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN MEMÓRIA DE JOÃO PEREIRA DE MELO, ESTE 

É UM CARTÃO DELEMBRANÇAS E SAUDADES 

DE UMA PESSOA QUE FOIE SEMPRE SERÁ 

MUITO IMPORTANTE PARA MIM, MEU PAI FOI 

UM HOMEM HUMILDE E TRABALHADOR, DO 

MEU PAI FICOU A SAUDADE UM SENTIMENTO 

DIFERENTE SUFOCADO NUM PEITO VAZIO, 

DAS MUITAS LEMBRANÇAS DE QUEM 

CONTINUARÁ SENDO SIMPLESMENTE PAI, 

DESCANSE EM PAZ.  
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 A maior verdade que precisamos conhecer é aquela que não 

queremos aceitar em nossas vidas, Jesus Cristo. 
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AVISO 

 

O que você está preste a ler nestas páginas que hora se torna um registro público 

são fatos verídicos que aconteceram comigo durante os meus quarenta e cinco 

anos de vida, mas que agora eu decidi compartilhar com todos. Nestas páginas 

estão relatadas visões que eu tive em orações e sonhos em diferentes momentos 

da minha, visões estas que poderão ser verificadas por qualquer pessoa de fé 

que tenha o mínimo de conhecimento da palavra, porque é principalmente pelo 

dom da fé que nos é possível crer no Deus do impossível. Por mais que a sua 

vida você possa parecer fazer você acreditar o contrário que seja impossível 

Deus agir assim na nossa vida eu vou te dizer que sim isso é possível e dar-lhe 

ei detalhes de como isso acontece ainda hoje comigo, porém a escolha é 

individual e você terá que decidir buscar o dom da fé, crendo que você é amado 

por Deus e que esse amor de Deus te dará o dom e a força da fé para encontrar 

a verdade que você procura e precisa conhecer Jesus Cristo, por que a nossa 

vida de fé é feita de momentos vividos intensamente, que podem ser tristes com 

muita dor, que nos faz lembrar que somos totalmente dependentes de Deus e 

que por isso nós devemos nos fortalecer na fé ou de momentos de felicidade, 

fácil de serem vividos, mas que nós não devemos esquecer-nos de agradecer e 

louvar a Deus toda a graça recebida é por isso que eu irei contar algumas 

passagens da minha vida de fé. 
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A FÉ E A ORAÇÃO 

 

Olá, meus amigos o meu nome é Odenilson Gomes de Melo eu nasci em uma cidadezinha 

chamada Assis Chateaubriand no interior do Estado do Paraná e foi nessa cidade que a 

minha história de fé começou, isso há quarenta e cinco anos atrás a partir do meu 

nascimento até hoje eu venho recebendo graças de Deus pela fé e pela oração, se você 

tem fé e procura uma experiência real e maior com Deus, então você precisa ler essa 

história até o fim, para que descubra que a sua fé precisa ser alimentada e aumentar a cada 

dia, por que eu te digo que a nossa fé não fica estagnada, ou ela aumenta ou diminui, é 

simples assim a fé a oração e Deus é uma escada e é por isso que eu te digo que nós 

precisamos sentir com urgência as graças de Deus sendo derramada em nossas vidas, por 

que eu afirmo com toda a certeza, que se você disser que tem fé, mas não consegue sentir 

a graça de Deus na sua vida, ou você não está firme na oração ou o seu coração foi 

endurecido pelos pecados deste mundo que te levou para longe do pai e você não tem fé, 

ou apenas acha que tem fé por pura tradição, sem amor e sem devoção e se for este o seu 

caso meu irmão você precisará pedir a Deus o dom da fé para poder tomar uma decisão 

de seguir os passos de Jesus Cristo, por que eu te digo meu irmão que você precisará mais 

do que dizer apenas eu tenho fé, mas precisará ter compromisso com a sua fé, se você não 

sentiu o amor e nem perceber as graças de Deus na sua vida, então eu sugiro que você 

comece a voltar para perto de Deus lendo a Bíblia, por que nós precisamos primeiro do 

conhecimento da palavra, assim você poderá entender um pouco do que eu sinto e 

entender essa minha humilde história de vida, por que somente assim você entenderá que 

Deus existe e que ele realiza maravilhas nas nossas vidas todos os dias, mas para isso 

precisamos ter fé, precisamos conversar com Deus na oração diária, então Deus ouve a 

nossa suplica e age como pai um misericordioso e com muito amor ele derrama a graça 

do seu Santo Espírito. 
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I 

O Chamado das Pedras Preciosas 

 

Meus amigos agora eu vou falar de um chamado de Deus para todos os seus filhos, isso 

mesmo que você leu meu irmão, a partir deste momento em cada palavra aqui escrita, terá 

um único objetivo, que é o chamado a fé em Deus para todos os seus filhos espalhados 

pelo mundo inteiro, para que com fé você receba também de Deus o dom do amor e assim 

você possa entregar toda a sua vida nas mãos de Jesus Cristo nosso senhor, com toda a 

fé, amor e louvor a Deus que é pai, ao nosso senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo na 

santíssima trindade. 

Eu peço em nome de Jesus, que se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, ou surgir 

alguma pergunta que te questione os seus atos de vida depois de ter lido o que eu escrevi, 

então eu te peço humildemente se você vive sem observar as leis de Deus, para que você 

mude de vida e faça tudo o que o senhor Jesus Cristo nos pede na sua santa palavra a 

Bíblia, para buscarmos a santidade de Deus segundo os seus mandamentos, mas que não 

seja uma busca sem objetivo sem rumo e sentido, mas faça por que você crê em Deus e 

por amor a Jesus Cristo nosso senhor, meu irmão eu te peço para que a partir de agora 

você seja um guerreiro de Deus que luta pelo bem, pela justiça de Deus e pela caridade 

do nosso senhor Jesus Cristo pela graça santificadora do Espírito Santo, por que disso 

depende salvação da nossa alma, o nosso dever como cristãos é adorar e louvar a Deus, 

sendo que para isso seja imprescindível que façamos seguindo a palavra de Deus, com 

amor e com muita fé, acreditando sempre na justiça do pai. 

E a todos os cristãos do mundo inteiro que acreditarem em Jesus Cristo a partir de agora 

eu informo, que estamos sendo chamados, ou melhor, convocados, como soldados em 

ordem de batalha para crer e assumir a nossa fé em Deus, no amor de Jesus Cristo e na 

sua misericórdia, irmãos nós não devemos nos esquecer da palavra do senhor, onde ele 

diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, a palavra nos adverte 

que os escolhidos são aqueles que aceitaram dar ouvidos ao chamado de Jesus seguindo 

os seus passos, esses homens mudarão de vida e levantarão as suas mãos para o céu 

dizendo senhor Jesus eu aceito o seu chamado, eu creio na sua palavra e tomo posse da 

minha fé em ti meu Deus, me curvo diante de ti meu Jesus Cristo te adoro e aceito que 

vós senhor sois o filho de Deus pai, que mudou a estrutura de pedra que havia enrijecido 

o meu coração pelos pecados que outrora eu havia cometido, mas agora devemos declarar 
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que aceitamos que precisamos de Deus para tudo na nossa vida, que somos os seus filhos 

muito amados e que por amor a Jesus Cristo nós tomamos essa decisão de vida 

impulsionada pelo dom maravilhoso da fé dada pelo próprio Deus através do seu Espírito 

Santo. 

É por isso meu irmão, que em nome do nosso senhor Jesus Cristo eu te peço de todo 

coração para não ter medo de assumira sua fé em Jesus Cristo por inteiro, sem meio termo, 

deixando a sua vida ser aquecida pelo Espírito Santo de Deus, por que está escrito na 

palavra do senhor em Apocalipse cap.3; 16sejais quente ou frio, por que se for morno, 

vomitar-te ei de minha boca, isso significa que para Deus não existe meio termo na fé, 

para Deus não adianta dizer, mas senhor eu só cometi um pecadinho, pensando que por 

isso Jesus não te vai jugar por que ele te ama, eu te digo que você está muito enganado se 

continuar pensando assim meu irmão, por que é verdade que o nosso Deus é um pai 

zeloso, amoroso, mas ele também é o Deus dos Exércitos o todo poderoso, o Deus de 

Abraão de Isaque e Jacó, o Deus todo poderoso que criou o céu e a terra que não deixará 

de cumprir uma vírgula sequer da sua santa palavra, por que a palavra de Deus é Lei. 

É por isso que eu declaro em nome de Jesus Cristo que a verdadeira montanha que precisa 

se mover pela fé, na verdade somos todos nós e é por esse motivo que eu te faço um 

pedido em nome de Jesus Cristo para você fazer parte da montanha do senhor, ó você que 

se sente como uma montanha sem vida eu te peço e profetizo em nome de Jesus Cristo, 

saia do local acomodado que você está agora e vá para o oceano do Espírito Santo para 

viver mais próximo de Deus para sentir ainda hoje uma mudança de vida com amor e fé 

em Jesus Cristo aquele preencherá toda a sua vida com os dons e a graça do Espírito Santo 

realizando um pentecostes na sua vida, faça meu irmão valer apena de agora em diante e 

siga Jesus Cristo, eu te peço em nome de Jesus que tome uma decisão de fé, mas se você 

não sente essa fé então ajoelhe em seu quarto em oração e peça a Deus o dom da fé, só 

assim você terá a coragem de cingir a sua cintura com a verdade até o meio e será banhado 

com a água que dá a vida e com o sal que dá o sabor  e quando estiver na graça da luz do 

Espírito Santo, você poderá provar do mel que representa o doce do amor de Jesus Cristo 

por nós. 

Meu irmão quando isso acontecer você sentirá tanta alegria que dará glórias a Deus que 

é pai levantando as mãos para o céu em sinal louvor e junto com todos os filhos de Deus 

que fazem parte da montanha do senhor, você louvará a Deus no céu e este será um dos 

maiores louvores a Deus já visto em toda a terra. Por que é pelo amor a Jesus Cristo que 
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o Espírito Santo de Deus iluminará a todos os seus filhos com o fogo de pentecostes, ele 

cobrirá seus filhos curando e transformando todos os que creem no senhor e quando isso 

acontecer, os anjos do senhor sairão por toda a terra para resgatar aquelas pedras que 

explodiram da montanha e foram espalhadas para longe, por que elas continuaram presas 

mesmo tendo se arrependido de seus pecados, mesmo assim elas não conseguiram se 

livrar das amarras do pecado que criou em sua alma uma casca dura que os impedem de 

serem livres, mas eles foram escolhidos pelo senhor Jesus e dadas ao senhor por nosso 

Deus que é pai e por isso Jesus não os abandonará, pelo contrário, ele mandará os seus 

anjos utilizando lanças em suas mãos para libertá-los quebrando as amarras do inimigo 

que ainda escravizavam essas pedras preciosas e os anjos do senhor libertarão todos 

aqueles corações angustiados, que antes tinham sido aprisionados pelo pecado, masque 

agora estarão livres das amarras deste mundo tenebroso e neste momento essas pessoas 

mostrarão o brilho intenso que receberam do senhor Jesus Cristo, que os purificou com o 

seu amor tornando-os livres do pecado para transformá-las em lindas pedras preciosas em 

suas mãos e este dia será conhecido como o dia da colheita, senhor Jesus eu creio em vós. 

 

 

II 

A Oração e o Milagre 

 

O bom dessa lembrança  é que eu posso falar de algo que eu realmente gosto fazer, ou 

seja, orar a Deus, ou conversar com Deus, é difícil para eu entender as pessoas, muitas 

delas ficam vivendo o próprio sofrimento como se esse fosse o seu destino e pedindo um 

milagre de Deus para tudo na vida, sem sequer lutar para sair daquela situação elas 

acabam não percebendo quando o senhor por várias as tem protegido ele tem mandado a 

oportunidade dela sair daquele sofrimento e por isso elas acabam perdendo a esperança e 

não consegue perceber toda a graça que o senhor já tem derramado sobre elas, quando 

recebem mais uma benção de Deus para que tome uma atitude de vida, elas se acovardam 

diante das dificuldades por falta de fé e preferem escolher o sofrimento que já conhecem 

ao tentar uma possível mudança de vida para melhor e simplesmente se esquecem de 

Deus como se ele não pudesse ajuda-las, esquecendo-se das graças recebidas tão rápido 

quanto à velocidade da luz do sol viaja no espaço, essas pessoas são incapazes de perceber 

os milagres que acontecem nos dia de hoje, ao começa pelo milagre da vida, é por isso 
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que eu te peço meu irmão que comeces prestar mais a atenção nas graças que recebes 

todos os dias em sua vida, começando pelo acordar todos os dias, eu falo isso por que 

gosto de agradecer a Deus por tantos milagres que recebo na vida e eu falo isso logo que 

me acordo. 

Para te falar de milagres meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um milagre que 

eu recebi quando eu ainda morava na cidade onde eu nasci Assis e eu quero mostrar-lhe, 

como podemos perceber as bênçãos de Deus se estivermos atentos para elas, este milagre 

aconteceu quando eu tinha acabado de completar dezesseis anos de idade e eu e os meus 

irmãos com muito sofrimento havíamos montamos uma lanchonete com o dinheiro que 

ganhávamos na colheita de algodão. 

      Por um tempo foi uma época boa aquela todos os irmãos trabalhando juntos na 

lanchonete até a minha mãe nos ajudava, éramos todos jovens e tínhamos muitos amigos 

na cidade, nós trabalhávamos até tarde da noite, mas as nossas ideias nem sempre eram 

unânime, tínhamos nossas divergências entre irmãos e mais tarde isso se tornaria o 

impedimento para a continuação daquela parceria, se tornando difícil trabalharmos juntos 

na lanchonete, o forte da lanchonete era o sorvete, mas vendíamos também lanches e 

bebidas, mas conseguir vender sorvete no inverno é quase impossível para qualquer 

pessoa, por isso quando o inverno chegava nós tínhamos que inventar outros atrativos 

para os clientes, mesmo assim no segundo ano as coisas ficaram insustentáveis, não 

estávamos conseguindo pagar os fornecedores e foi neste momento que eu descobri que 

iríamos ter que fechar a lanchonete de qualquer jeito. 

Foi bem nesta época de dificuldades que o senhor fez um grande milagre inesquecível, 

que somente um jovem atento na fé pode perceber e dar graças de Deus, foi assim que eu 

percebi a sua mão agindo na minha vida logo depois da minha oração em um dia de 

desespero, bom aconteceu que nós fizemos uma compra muito grande de sorvetes 

enchendo todos os frízeres com os melhores e mais caros sorvetes, mas por um infeliz e 

desastroso acidente, naquela mesma noite alguém dos irmãos sem querer acabou 

desconectando o plugue da tomada que ligava os frízeres na energia elétrica no final do 

expediente ficando os frízeres desligados a noite toda. E quando chegamos para trabalhar 

no dia seguinte os sorvetes que estavam nos frízeres estavam derretendo e para piorar a 

nossa situação, quando nós ligamos os frízeres novamente nas tomadas não havia energia 

elétrica, por que a concessionária de energia estava fazendo o conserto de um problema 

na rede elétrica, ficamos desesperados sem saber o que fazer nós não tínhamos como 
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transportar os frízeres para outro lugar, por que não tínhamos carro nem lugar para levar, 

estávamos arruinados se perdêssemos tudo naquele dia, certamente nós teríamos falido 

com as mãos atadas estávamos desesperados e o desanimo era nítido na face de cada um 

de nós. 

Foi então que eu percebi que não tínhamos mesmo mais nada a fazer a não ser esperar 

por um milagre, eu me acalmei parando um pouco de me desesperar, depois de ter 

analisado e não encontrado uma saída eu decidi suplicar ao senhor por uma ajuda, foi ai 

que resolvi parar de lutar sozinho e resolvi entregar todos os meus problemas nas mãos 

do senhor Jesus e foi assim que aconteceu o primeiro milagre por meio da minha oração 

e Jesus em um minuto mudou o nosso desespero em alegria completa, eu quero dizer meu 

irmão que eu não fiz nada extraordinário para que este milagre acontecesse, eu apenas vi 

o nosso desespero e resolvi fazer algo diferente para muitos de nós, confiar totalmente 

em Jesus Cristo, então eu me sentei em uma das cadeiras metálicas que estava colocada 

entre os frízeres no canto do balcão de concreto e sem falar nada com eles, eu fechei os 

olhos e orei ao senhor Jesus dizendo, senhor olhe os sorvetes estão todos derretendo e nós 

não sabemos o que fazer para impedir que os sorvetes derretam meu senhor Jesus, eu 

suplico por que só o senhor pode nos socorrer. 

Eu quero que você saiba que quando nós colocamos Deus acima de tudo na nossa vida 

nada nos é impossível, por que o senhor é o Deus do impossível, por isso eu depositei a 

minha vida e de toda a minha família nas mãos do senhor, sem me importar com o 

tamanho do meu problema eu pedi ajuda e hoje eu sou a testemunha da sua obra, quando 

eu fiz um propósito de fé dizendo ao senhor quando eu abrir os meus olhos ao terminar a 

minha oração do pai nosso a energia elétrica irá voltar, então eu fiz a oração do pai nosso 

e quando terminei a oração que eu abri os meus olhos o milagre aconteceu e neste 

momento eu ouvi um grande barulho que os frízeres de sorvetes fizerem ao ligarem todos 

juntos de uma só vez, acendendo também à luz do teto, nós explodimos de alegria e eu 

não tive dúvidas da graça que acabara de receber, então eu fechei os olhos novamente e 

agradecia Deus por ter ouvido a minha oração e nos dado àquele grande milagre pela fé. 

Meus irmãos, essas são as recompensas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do 

senhor Jesus Cristo, logo nós ouvimos um estrondo e a luz se acende acabando com todo 

o tipo de desespero e escuridão em nossas vidas, por isso eu te peço saia do desespero 

creia em Deus meu irmão, mude de vida e vá para a luz do Espírito Santo enquanto há 

um tempo favorável. Quando eu me lembrei deste acontecimento da minha vida eu resolvi 
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escrevê-lo, para que fique registrado como o primeiro milagre que recebi do senhor Jesus 

através da oração, para que todos saibam que mesmo nos pequeninos detalhes, ou nas 

piores provações aí está o único Deus que nos cuida que é o nosso pai. 

Depois desse acontecimento passou pouco tempo depois nós tivemos que fechar a 

lanchonete, nessa época eu ia completar dezoito anos de idade e eu fui me alistar no 

exército brasileiro em Foz do Iguaçu uma cidade do Oeste do Paraná, que faz fronteira 

com duas cidades de países vizinhos uma cidade da Argentina e a outra do Paraguai que 

tem a famosa ponte da Amizade, a minha família foi uma semana depois pressionada pela 

vida difícil da cidade pequena e pela falta de emprego rumo ao um futuro incerto, com 

muitas dúvidas de como seria morar em uma cidade que não conhecíamos, sem saber que 

esta era na verdade a vontade de Deus em nossas vidas.  

E foi aqui em Foz do Iguaçu que a minha vida foi iluminada pelo Espírito Santo de Deus, 

onde eu descobri realmente e me foi revelada a minha fé, nesta cidade que eu realmente 

aprendi a amar a Deus no nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho, onde eu fui iluminado 

pelo Espírito Santo de Deus, foi em Foz do Iguaçu na cidade que jorra água em 

abundância com uma energia incrível de vida que eu vi, vejo e sinto até hoje os milagres 

de Deus acontecendo todos os dias na minha vida. 

Mas saiba meu irmão que nada é de graça, mesmo para você que diz ter fé a sua vida não 

será mais fácil por isso, por que ter fé não faz de você um super-homem apenas por que 

tem fé, mas com certeza para você profetizar essa fé em um mundo descrente a sua vida 

poderá ser bem mais difícil, por que você não poderá agir igual às pessoas agem no 

mundo, você deverá ser diferente e lutar para permanecer fiel a palavra de Deus, deverá 

trabalhar muito e com responsabilidade pagar suas contas como todo homem de bem deve 

fazer, é claro que você também errará muito, mas acima de tudo será uma pessoa que se 

arrepende do erro que cometeu e dobrando os joelhos suplicará o perdão de Deus com um 

coração contrito pedindo a misericórdia do senhor Jesus e nisso você será diferente, para 

ser um homem assim você deve estar disposto a concertara sua vida com a sua fé em Deus 

e na sua palavra, por que o dever do homem que tem fé é ser luz no mundo e sal da terra, 

é por isso que eu quero te dizer meu irmão que essa luz já habita em você que é batizado 

basta que você creia, é por isso que o homem de fé sabe que ao se levantar para um novo 

dia ele estará seguro pelas mãos do senhor Jesus que está com ele, é por esse motivo que 

você não deve ter medo em seguir a Jesus e não pode andar pelos mesmos caminhos 
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tortuosos novamente, isso é ter fé, é não ter medo de cair, por que se isso acontecer, antes 

do fim o senhor o vai levantar novamente, isso é crer verdadeiramente, isso é ter fé.  

Este homem de fé conhece a verdade da palavra do senhor onde diz que o homem tem 

que trabalhar para poder comer e foi por isso que eu tive que sair da cidade e do meu país 

para trabalhar em outro país de ajudante de eletricista e lá fui eu e a família do meu primo, 

fomos morar mais precisamente na cidade de Santa Rita no Paraguai, uma ótima cidade 

por sinal, quando chegamos lá nós ficamos impressionados com as pessoas da cidade 

eram pessoas muito boas, lá eu trabalhei de ajudante montando redes elétricas nos sítio 

se nas cidades próximas de Santa Rita. 

Um fato que eu me lembro daquela época em que estive trabalhando naquela cidade, foi 

de uma vez que eu e o meu primo ficamos uma semana hospedados na casa do senhor 

Celso, em um sitio em Larangito, logo depois de ficarmos presos em seu sitio por causa 

de uma forte chuva que caiu enquanto trabalhávamos fazendo os furos para colocação 

dos postes para fazer a rédea érea de energia elétrica que levaria energia para a casa dele, 

para piorar eu fiquei doente com uma forte gripe, mas Deus não te deixa doente sem te 

mandar um anjo para te cuidar, eu lembro que a esposa do senhor Celso me cuidou como 

um filho, ela me deu remédio e me tratava muito bem, eles tinham o melhor café da manhã 

que eu já tinha tomado e visto na vida eu nunca havia comido tanto na vida como comi 

aqueles dias, eles gostaram tanto de mim que no dia que tivemos que ir embora o casal 

me fez uma proposta para ficar morando com eles, me disseram que eu seria tratado como 

um filho para eles e o casal queriam até me adotar, eu me lembro deles com carinho por 

que eles eram pessoas muito boas mesmo, pessoas trabalhadoras e de bom coração, mas 

eu não podia ficar lá eu já tinha família então eu agradeci e nós voltamos para casa, eu 

continuei trabalhando em Santa Rita por sete meses, depois nos mudamos para a cidade 

de Encarnacion no Paraguai, a alguns trezentos quilômetros de Santa Rita, era uma cidade 

grande de clima quente assim como Foz do Iguaçu, mas de pessoas boas e simples 

também, fazia divisa com a cidade de Possadas na Argentina, foi nesta cidade que algo 

estranho aconteceu comigo, eu nunca tinha visto ou vivido tal coisa antes, eu acredito que 

o inimigo estava incomodado comigo e eu nem sabia o porquê e somente agora depois de 

vinte e dois anos que eu entendi o porquê daquela visão que para muitos seria assustadora, 

mas que para mim foi só para confirmar a minha fé dizendo, meu senhor Jesus eu creio 

em vós. 
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III 

O Inimigo Tenta nos assustar 

 

Foi nesta cidade que eu tive a minha primeira experiência com algo espiritual nada 

agradável por sinal, porque o que aconteceu comigo foi algo do maligno. Foi depois deum 

dia de trabalho tranquilo como outro qualquer, me parecia estar tudo bem, mas quando 

chegou à noite não foi bem do jeito que eu pensei, me preparei para dormir e logo que eu 

me deitei aconteceu algo muito estranho, às paredes da casa começaram a chacoalhar e 

derrubar as coisas das prateleiras, eu fiquei sem entender, mas fiquei quieto orando 

bastante pedindo a proteção de Deus enquanto eu percebia que as pessoas da casa não se 

levantaram para ver o que estava acontecendo, então eu entendi que somente eu estava 

escutando aquele barulho que somente eu estava escutando tudo aquilo, foi então que eu 

percebi que era obra do inimigo querendo me assustar, para me tirar aquela paz que eu 

estava sentindo com o meu Deus, por que eu estava sentindo a presença de Deus comigo 

eu podia forte a sua presença, eu estava me sentindo muito bem graças a Deus tanto que 

quando eu orava, parecia que a minha oração chegava até Deus e eu sentia que ele me 

ouvia, mas o inimigo parecia está muito nervoso e irritado com isso, ele não estava 

sozinho para me incomodar estava acompanhado de seus amigos, eles faziam muito 

barulho, falavam palavras estranhas que eu não entendia o que diziam, mas eu fiquei 

tranquilo eu procurei não olhar e não ficar nervoso, apenas orava a Deus pedindo sua 

proteção, sentado na cama eu ouvia todo aquele terror para um jovem de 18 anos até que 

eu orava tranquilo na paz de Deus, eu imagino que foi isso que fez aqueles inimigos se 

cansarem e mesmo ficando bravos eles foram embora e me deixaram em paz com Jesus.  

Hoje depois que tudo passou, eu me lembro do acontecido e do quão tranquilo eu fiquei 

na época, a minha calma foi tanta da certeza que eu tinha de que Deus estava ali comigo 

que nada, nem ninguém poderia me fazer mal algum, por isso o inimigo não conseguiu 

me assustar, eu acredito que ele deve ter saído mais nervosinho ainda por que ele sabia 

que não pode nos faz mal por que Deus nos protege, por que ele me deixou quieto e foi 

embora, isso aconteceu uma única vez dessa forma e eu nunca contei a ninguém da minha 

família, mas eu quis relatar este episódio para dizer a você meu irmão o quanto que nós 

precisamos desta comunhão com o nosso Deus com o nosso senhor Jesus Cristo e sendo 

assim o inimigo não conseguirá nos fazer nenhum mal, mesmo que o inimigo se esperneie 

ele é obrigado a nos deixar em paz e assim será, por que se Deus é por nós quem será 
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contra nós, é por isso que eu te digo tenha fé em Jesus Cristo, meu senhor Jesus eu creio 

em vós. 

 

 

IV 

A Luz de Jesus no Santíssimo 

 

Eu retornei para Foz do Iguaçu em 15/02/1994 depois de trabalhar um ano no Paraguai e 

foi neste ano que começou definitivamente a minha caminhada de vida na fé. E tudo 

aconteceu a partir de um dia como outro qualquer, mas o que aconteceu comigo naquele 

ano foi extraordinário, podendo ser explicado apenas pela fé e nada mais, este é o espaço 

onde a ciência dos homens não alcança para provar, a não ser por deduções infundadas e 

que não podem explicar verdadeiramente tudo o que aconteceu comigo no dia 4/03/1994 

e 5/03/1994. Este dia em especial até aquela hora estava sendo um dia normal de sábado, 

eu estava em casa no bairro Portal da Foz, com minha mãe, meu irmão caçula e minha 

irmã, era próximo das dezoito horas da tarde, foi quando eu comecei a sentir uma forte 

dor de cabeça, algo diferente para mim, por que eu não me lembrava de quando havia tido 

dor de cabeça na vida, então procurei ficar quieto deitado no sofá da sala esperando a dor 

de cabeça passar, a minha mãe e a minha irmã percebendo que eu não estava bem me 

perguntaram o que você está acontecendo comigo e o que eu estava sentindo, eu respondi 

que estava com dor de cabeça. 

A minha irmã olhou para mim e disse, porque você não vem com a gente no encontro de 

oração, no caminho tem uma farmácia você compra um remédio para dor de cabeça e 

guarda no seu bolso, se depois do encontro você não estiver curado da dor de cabeça você 

toma o remédio. Eu pensei, por que não ir já que eu não tinha nada para fazer, então eu 

resolvi aceitar o convite, o que eu não sabia era que aquele encontro de oração mudaria a 

minha vida para sempre e para melhor. 

No caminho para a igreja assim como havíamos combinado, comprei uma cartela com 

quatros comprimidos para dor de cabeça e seguimos a pé até chegar à igreja, quando 

cheguei eu não achei nada de mais interessante no local, era apenas um barracão rústico 

sem piso cerâmico e piso bruto, com bancos de madeira sem encosto, achei simples de 

tudo um local bem humilde de oração. Começou o encontro com muitos cânticos de 

louvores a Deus, as pessoas dançavam para Deus, mas eu não estava acostumado com 
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tanta oração e louvores a Deus, sem falar que eu não sabia cantar os hinos de louvores 

que eles estavam cantando, eu me senti o patinho feio que não sabia nada.  

Eu estava me sentindo como um passarinho fora do ninho e com uma forte dor de cabeça, 

mas o encontro era bonito então eu apenas assistia admirado com os cânticos do encontro 

de oração, o tempo foi passando e quando o encontro de oração estava quase no final a 

minha irmã veio até mim e me perguntou, a sua dor de cabeça já passou, eu respondi que 

não passou, a minha cabeça ainda dói, ela então me disse vem comigo até a sala do 

santíssimo, eu vou pedir para que os intercessores orem para você ficar curado dessa dor 

de cabeça, eu aceitei por que eu acreditava muito no poder da oração, porém eu não sabia 

ao certo como funcionava mais eu queria ver e então eu a acompanhei confiante até a sala 

da sacristia. 

Ao chegar à sala do santíssimo eu fui logo me ajoelhando diante do sacrário, eu coloquei 

as mãos juntas e então eu fechei os olhos, havia ali algumas senhoras e uma delas me 

pediu para que eu ficasse com as duas mãos abertas como se esperasse receber algo do 

senhor Jesus, então eu fiz o que ela me orientou, em seguida ela perguntou o que você 

está sentindo, eu respondi que estava sentindo uma forte dor de cabeça, tudo bem 

responderam eles, nós vamos orar para você e Deus vai curar você dessa sua dor de 

cabeça. 

Os intercessores começaram a orar e eu fiquei ali de joelhos com os olhos fechado e por 

um tempo estava tudo tranquilo, até que de repente uma das mulheres do grupo que 

oravam por mim veio do meu lado direito e colocou um terço na minha testa, neste 

momento acendeu uma luz forte como se alguém acendesse um holofote de luz amarela 

na minha testa, era tão forte aquela luz que eu a enxerguei mesmo estando de olhos 

fechados, a o mesmo tempo uma força começou a me empurrar para traz, essa mesma 

força também forçava a minha boca a abrir e eu não conseguia controlar aquilo e a minha 

boca abriu tanto que depois que passou, a minha irmã me contou que ficou apavorada ao 

ver a minha garganta e as minhas gengivas sangrarem do esforço que a minha boca fazia 

ao abrir, além disso, eu soltava um forte grito que eu não podia controlar e enquanto eu 

gritava, era isso que eu via, era como se a minha visão periférica entrasse com o meu 

espírito pela boca, indo para dentro do meu corpo junto com aquela luz forte e a partir 

daquele momento eu não enxerguei mais nada através dos meus olhos, mas de dentro do 

meu corpo acompanhado por aquela luz de dentro do meu abdome, então olhei em volta, 

e o mais incrível foi que eu não vi nenhum dos meus órgãos, olhei para baixo e vi dois 
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buracos sem luz, eu entendi que eram as minhas pernas, então resolvi olhar para cima 

para ver o meu coração, levantei os olhos e lá estava ele, com uma cor vermelho escuro, 

fiquei feliz ao ver o meu coração, ao mesmo tempo em que eu olhava minha garganta e 

notava que a úvula da minha garganta vibrava por causa do forte grito que saia, neste 

momento um dos intercessores que oravam por mim jogou água benta em minha boca, 

foi quando cuspindo de volta a água, a minha visão foi saindo junto com a água e voltando 

ao meu globo ocular novamente. 

Depois que passou tudo isso eu voltei a enxergar normalmente e eu vi que eu estava 

deitado no tapete verde do chão da sala do santíssimo, porém muito cansado, uma das 

intercessoras me perguntou o que eu estava sentindo, então eu respondi que eu estava 

muito fraco, sem forças, eu me sentia como se tivesse sofrido uma surra e os meus ossos 

tivessem descolado da carne, me deixando com uma forte dor em todo o corpo, eu não 

tinha forças nem mesmo para me levantar, logo os intercessores  falaram, meu irmão não 

se preocupe, por que Deus te curou, agora vai ficar tudo bem Odenilson, pode descansar 

um pouco ai no chão mesmo, que agora está tudo bem graças a Deus. 

Eu passei um tempo ali deitado no chão que não consegui nem me levantar e aos pouco 

eu fui me recuperando, então eu me levantei ficando de joelhos diante do santíssimo 

sacramento e ali mesmo eu agradeci a Deus pela cura que havia recebido, então os 

intercessores me ajudaram a eu me levantar, depois eu agradeci a todos que estavam ali 

muito espantados com o que acabaram de vivenciar, mas mesmo sem entender eles 

sabiam que algo muito importante aconteceu na minha vida e que se tratava de uma cura 

espiritual, mesmo sem terem visto o que eu vi eles acreditavam que somente pode ser de 

Deus, então eu sai, a minha mãe estava me esperando do lado de fora e junto com a minha 

irmã voltamos para casa, a minha mãe mesmo sem saber o que tinha acontecido comigo 

pegou no meu braço e foi me ajudando a caminhar, por que a cada passo que eu dava era 

como se um bumbo batesse dentro da minha cabeça, naquele momento eu soube que 

faltava alguma coisa para acontecer, eu sabia que seja lá qual for à cura que eu recebi ela 

ainda não estava completa e eu precisava de algo mais, foi quando eu me lembrei que 

teria missa no outro dia, então eu tive a certeza de que eu deveria ir à missa ouvir a palavra 

de Deus e somente depois que eu tomasse a Santa Hóstia, então eu finalmente seria curado 

daquela dor no corpo, mas antes disso algo muito triste aconteceu e é isso que eu quero 

contar para você no próximo capitulo, senhor Jesus eu creio em vós.  
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V 

A Guerra dos Anjos 

 

Nesta mesma noite aconteceu algo impressionante, depois que eu passei por um serviço 

de limpeza espiritual por dentro eu estava pior do que arroz de terceira, ou seja, 

quebradinho, então eu fui diretamente me deitar, a minha cama era do tipo beliche, eu me 

deitei na cama que ficava na parte de baixo do beliche e antes de dormir eu comecei a ver 

e assistir o horror da guerra, era tão real que mais parecia ser uma grande guerra, o chão 

onde eles lutavam era como se fosse de pedra da cor cinza, a guerra que eu estou falando 

era de anjos que lutavam entre si, eles utilizavam grandes lanças furando uns ao outro e 

não saia sangue do seu corpo era uma guerra silenciosa por que eu não ouvia nada, porém 

violenta, eu não sei se eles podiam segurar o raio ou se suas lanças eram cobertas por 

energia do raio, muitas vezes eu não queria ver e cobria a minha cabeça fechando os 

olhos, mas quando eu abria os olhos novamente era a mesma coisa nada havia mudado 

aquela sena de guerra continuando lutando durando a noite inteira. 

     Quando o dia foi amanhecendo e a minha janela começou a recebera claridade do novo 

dia, eu me levantei e esperei a minha família acordar, logo que me viram me perguntaram 

como eu estava e eu respondi que estava do mesmo jeito cheio de dores pelo corpo todo 

e não contei nada para ninguém o que eu tinha passado e visto a noite inteira até o 

amanhecer daquele dia, eu achei que eles não acreditariam em mim, eu imaginei que a 

minha família pensariam que eu estava dormindo e que eu havia tido apenas um pesadelo 

ruim ou algo assim, por isso resolvi ficar calado até hoje, mas eu estava preocupado com 

a minha condição de dor e eu tinha a certeza que eu ficaria totalmente curado após a 

comunhão com o verdadeiro Cristo na santa Eucaristia e assim eu segui com fé na minha 

cura física e espiritual, senhor Jesus eu creio em vós. 

 

 

VI 

A Cura Pela Santa Eucaristia 

 

Para aqueles irmãos que não são católicos entenderem, eu quero explicar que primeiro 

para nós católicos pela nossa fé depositada em Jesus Cristo e baseada na sua santa palavra 

a Bíblia Sagrada, nós acreditamos que a hóstia consagrada é verdadeiramente o corpo e o 
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sangue de Jesus Cristo, nós cremos que é Jesus em carne e sangue naquele momento 

solene da consagração da hóstia pelo Sacerdote durante a celebração da santa missa e foi 

por acreditar nessa verdade que naquele dia eu tinha a plena certeza que receberia mais 

um milagre e mais, eu tinha a certeza que seria pela eucaristia, depois de uma noite inteira 

de horror causada pelos inimigos do nosso senhor que lutavam com os anjos de luz, eu 

me levantei com dores por todo o corpo e fraco fisicamente e fui tomar o café da manhã, 

mas o que aconteceu nesse café foi uma das coisas mais estranha que já me aconteceu, 

apesar de tudo o que eu vi e vivi em oração, aconteceu que eu estava ali sentado em volta 

da mesa durante o café da manhã e o senhor me mostrou estranhamente qual era a vontade 

dele naquele momento e eu percebi isso quando a minha mãe me falou para tomar o 

remédio para dor de cabeça que já passaria aquela dor no corpo e que eu ficaria bom logo. 

Eu achei que era para eu tomar mesmo o remédio e respondi, é mãe a senhora está certa 

mesmo me dá o remédio que eu vou tomar então, ao terminar de dizer isso as minhas 

forças voltaram milagrosamente sentado ali na cadeira da mesa do café, eu rapidamente 

levantei a cabeça olhei para minha mãe e para a minha irmã e disse, que beleza eu estou 

curado, dando risada eu fechava e abria as mãos por que as minhas forças haviam voltado 

e eu não sentia mais nenhuma dor no corpo, a minha mãe e a minha irmã não entenderam 

nada, então eu falei mãe não vou tomar o remédio por que já não preciso dele, foi quando 

o mais absurdo de tudo aconteceu neste momento, foi como se o fato de eu falar que não 

mais tomaria o remédio fosse o motivo necessário para neste momento eu ser novamente 

revestido daquela mesma dor no corpo e a fraqueza voltou como se tivessem caído sobre 

mim, isso aconteceu tão repentinamente sem nenhuma explicação aparente que até hoje 

eu não sei como pode acontecer isso com uma pessoa. 

Neste momento eu olhei para a minha irmã dizendo para ela que havia voltado toda a dor 

do meu corpo e que por aquele motivo eu havia entendi que o Senhor não queria que eu 

tomasse o remédio naquela hora e sim somente depois que eu assistisse a missa e tomasse  

a santa hóstia, foi triste por que eu poderia ver no rosto delas o quanto ficaram assustadas 

comigo, mas eu não hesitei e fui para a igreja me arrastando, eu caminhava com muita 

dificuldade de casa até a igreja acompanhada pela minha irmã, eu caminhava bem devagar 

e a cada passo que eu dava era como se um bumbo da banda da cidade batesse dentro da 

minha cabeça tanto que parecia que ela iria explodir de tanta dor, mas eu não desisti e 

chegamos na igreja, a missa começou e eu assistia o missa muito ansioso para que 

chegasse logo a hora da Eucaristia, por que eu tinha a certeza que depois que eu 
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comungasse o corpo e o sangue de Cristo, logo aquelas dores do meu corpo iriam 

desaparecer.  

Passou a homilia e finalmente chegou à hora, tomei a santa hóstia, comunguei o corpo de 

Cristo, mas não aconteceu nada de imediato e foi passando o tempo terminou a missa as 

pessoas começaram a ir embora e nada de melhora as dores no corpo não passava, não 

tinha o que eu fazer a não ser esperar à hora do o nosso senhor fazer a sua obra em minha 

vida, mas com fé eu soube esperar o tempo de Deus. 

A minha irmã e eu começamos descer a avenida em direção a nossa casa, foi quando eu 

me lembrei do meu irmão que morava com a sua esposa em uma casa a duas quadras dali, 

então falei para minha irmã, eu vou à casa do nosso irmão, por que Deus vai me curar lá, 

então ela me falou tudo bem, mas saiba que você vai sozinho por que não vou eu estou 

indo para casa, eu respondi pode ir então e segui o caminho sozinho por duas quadras 

chegando à casa do meu irmão, mas quando eu cheguei a casa dele havia na porta de 

entrada da casa dele uns dois degraus para subir e eu estava sem forças para levantar a 

perna, o meu irmão me viu e percebendo a minha dificuldade prontamente me ajudou a 

entrar em sua casa. Preocupado comigo ele me perguntou, Odenilson o que está 

acontecendo com você meu irmão? 

Eu me sentei na cadeira da cozinha e contei para ele e para a minha cunhada tudo o que 

tinha acontecido na noite anterior, ele e a minha cunhada ficaram assustados, era próximo 

do meio dia e a minha cunhada estava cozinhando o almoço naquele momento, então o 

meu irmão disse, Odenilson fica e almoça com a gente e ele vendo que eu mal consegui 

ficar sentado na cadeira por causa das dores no corpo e uma grande fraqueza que me 

tirava todas as forças, então ele medisse você não quer se deitar aqui me mostrando um 

colchão de solteiro que estava no chão logo ali entre a cozinha e o quarto, eu sem poder 

disfarçar a fraqueza que eu sentia eu aceitei me deitar naquele colchão próximo à cozinha. 

Ele preocupado veio bem perto de mim e me perguntou, Odenilson você não quer tomar 

um remédio para dor de cabeça? 

Eu rapidamente pensei, meu senhor Deus, agora deve ser à hora certa para tomar o 

remédio porque eu já comunguei a santa hóstia e está próxima a chegada da minha cura. 

Então eu respondi a ele que tudo bem, meu irmão saiu correndo até a casa do vizinho que 

morava no mesmo lote e logo trouxe o remédio, que eu tomei, porém não deu nem tempo 

do remédio fazer efeito no meu organismo, por que na sequência a minha cunhada me 

chamou dizendo Odenilson o almoço está pronto senta aqui nesta cadeira para almoçar 
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com a gente, logo na sequência eu fui me levantando bem de devagar com muito esforço 

para não demonstrar o quanto eu estava fraco e me sentei de um lado da mesa, meu irmão 

sentou-se do meu lado esquerdo e a minha cunha bem a minha frente. 

Foi exatamente neste momento que aconteceu o milagre da Eucaristia tanto esperado na 

minha vida, eu senti uma forte vontade de chorar, sem motivo algum aparente, naquele 

momento eu senti vergonha da minha cunhada, mas não adiantou muito a minha vergonha 

por que as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem eu querer, a minha cunhada 

vendo as lágrimas que escorriam dos meus olhos disse Odenilson se você está com 

vontade de chorar não tenha vergonha, pode chorar, foi quando coloquei as duas mãos no 

rosto e me rendi àquela força maior do que as minhas e chorando ali sentado com o prato 

de comida a minha frente, o meu irmão assustado apertava meu ombro e perguntava o 

que você está sentindo o que está acontecendo com você Odenilson, foi quando eu 

comecei a sentir a graça do senhor sendo derramada sobre mim ao mesmo tempo em que 

eu via o senhor com um manto cor de vinho, então eu respondi a ele, eu estou vendo o 

senhor aqui acima do meu lado direito, ele está vestindo um manto vermelho escuro e a 

minha costa está esquentando de cima até em baixo, dizendo assim eu fui relatando tudo 

o que estava vendo e sentindo ao meu irmão que estava muito preocupado, isso demorou 

alguns minutos, até que de repente eu levantei a cabeça e olhando para os dois a minha 

frente, eu falei sorridente eu fui curado, Deus me curou na casa de vocês para que vocês 

possam voltar para a igreja, meu irmão parecia não acreditar no que estava vendo e me 

perguntava, você está bem, foi quando eu abri as minhas mãos e fechei bem forte 

mostrando para os dois que as minhas forças haviam voltado, fui até a porta de entrada 

da casa e pulei lá fora sem pisar na escada, a mesma porta que antes eu quase não consegui 

subir os degraus da pequena escada, para testemunho do que Deus havia feito na minha 

vida eu dava pulos para o alto com os punhos fechados e olhando para o céu eu glorificava 

a Deus agradecendo pelo milagre que eu tinha acabado de receber. 

Então eu subi de novo a escada da casa, eu entrei de novo na casa do meu irmão, ele e a 

minha cunhada ficaram admirados, eles não sabiam ao certo o que acabaram de presenciar 

eu sei que os dois não entenderam nada, eu até tentei explicar para eles, mas era eu olhar 

para eles para ver que por mais que eu tentasse explicar parecia loucura tudo aquilo, então 

para acalmá-los eu me sentei de novo em uma das cadeiras que eles tinham reservado 

para mim e conversamos durante um bom tempo, até ele perceber que eu realmente estava 

bem. 
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Após um tempo eu me acalmei de toda aquela euforia, então nós conversamos enquanto 

almoçávamos e depois eu voltei para minha casa feliz da vida, louvando e glorificando a 

Deus que é pai pelo seu amor e pela misericórdia do nosso senhor Jesus Cristo, eu 

agradeci também pela cura recebida através da Santa Eucaristia para reavivar a minha fé 

e a fé do meu irmão e a fé da minha cunhada, senhor Jesus eu creio em vós. 

 

 

VII 

O Testemunho é Fonte de Cura 

 

Eu sei que é difícil para nós entendermos muitas coisas que acontecem nas nossas vidas 

e por qual motivo elas acontecem, principalmente aquelas que nos fazem sofrer e passar 

por momentos tristes, quando nós perdemos pessoas que amamos por exemplo, mesmo 

sabendo que Deus está no controle de tudo e que está vida é passageira, entender isso é 

difícil, porém estamos sempre prontos para as festas, as alegrias e que aquilo que 

acreditamos ser o melhor que é fácil de aceitar, eu te digo meu irmão, isso também é falta 

de fé. Nós devemos saber que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas serve para o 

nosso crescimento na fé e tudo o que fazemos para as pessoas que estão a nossa volta tem 

uma consequência boa ou ruim em nossa vida, que pela vontade de Deus essas pessoas 

passam pela nossa vida e fazem parte do nosso crescimento espiritual, seja ela da família 

ou da sociedade. E foi por isso que eu quis falar isso, para ajudar de alguma forma as 

pessoas que passavam pela minha vida naquela época que logo que eu voltei a participar 

do encontro de oração eu aceitei dar o meu testemunho, eu cheguei um pouco antes de 

começar e logo as pessoas que iriam coordenar o encontro de oração e já ficaram sabendo 

sobre a cura que eu havia recebido vieram ao meu encontro e me disseram, ficamos 

sabendo o que aconteceu com você e queremos que você de o seu testemunho para as 

pessoas no encontro hoje, eu pensei e achei que não teria problema algum em falar, então 

aceitei dar o meu testemunho, o encontro de oração começou e eu assistido banco catando 

e louvando a Deus, depois teve a pregação da palavra e no final do encontro o coordenador 

me chamou para eu dar o meu testemunho. 

Eu fui até a frente do altar, peguei o microfone, me apresentei para as pessoas e comecei 

a dar o meu testemunho falando do que havia acontecido comigo duas semanas antes, 

mas foi ai que o senhor fez mais um milagre pelo testemunho de fé, de repente eu vi 
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descer sobre mim uma luz amarela, que formou um tubo de luz sobre mim, eu parei um 

pouco de contar o meu testemunho e comecei a falar o que estava acontecendo ali mesmo 

para as pessoas que ouviam sentadas em bancos a minha frente. 

Eu continuei com o testemunho vendo aquela luz e deslumbrado com aquilo quando 

começou a sair daquela luz amarela que estava sobre mim, vários riscos de luz, na cor 

azul, amarela vermelha e outras cores misturadas em direção as pessoas que ouviam o 

meu testemunho e novamente eu parei o testemunho para relatar o que eu estava vendo 

naquele momento o meu desejo era que alguém também pudesse estar vendo, o que eu 

via deslumbrado para depois confirmar a minha visão, mas ninguém levantou a mão e 

nem falou nada. Quando eu terminei o meu testemunho o encontro foi encerrado, eu 

comecei a sair da igreja junto com as pessoas e vieram algumas delas até mim relatando 

que havia sentido muito forte a presença de Deus, outros que sentiram calor e grandes 

arrepios, não foi o que eu esperava ouvir naquele momento, mas fiquei feliz assim mesmo 

por que se confirmava o que eu tinha visto e que alguém sentiu Deus de alguma forma 

isso fortaleceu a minha fé vendo Deus derramando suas bênçãos sobre as pessoas que me 

ouviam dar um testemunho da presença de Deus na minha vida através da fé e da 

Eucaristia, a minha alegria era maior por que Deus usou a minha vida e a minha certeza 

de fé o crer, para que as pessoas através desse testemunho pudessem acreditar mais em 

Deus podendo assim ser curadas de suas enfermidades, tendo a sua fé renovada no amor 

a Jesus. 

Mesmo depois de ter passado alguns dias eu continuava eufórico me sentindo cheio da 

graça Deus, eu pensava em Deus o dia todo e até hoje isso não mudou, o meu sentimento 

era de felicidade e gratidão com tudo o que estava acontecendo comigo, o bom é que 

depois que eu fui curado na casa do meu irmão, ele também retornou a igreja com muito 

mais fé, isso foi muito bom mesmo, ele e a sua esposa começaram a participar da igreja, 

ficando bem fervorosos nos encontros de oração e anos mais tarde eles começaram a 

coordenar o mesmo encontro de oração que eu havia sido curado, eu fiz questão de 

colocar aqui essa minha história por que ninguém tem a coragem de expor a sua vida o 

suficiente a fim de relatar as curas que Deus fez em sua vida e faz nos dias de hoje, não 

acreditam verdadeiramente que Deus é poderoso e aquilo que o homem acha ser 

impossível de acontecer, para Deus é um simples ato de amor de um pai que cuida com 

zelo e infinito amor para com todos os seus filhos, senhor Jesus eu creio em vós. 
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VIII 

A Paz de Deus 

 

Meu irmão eu quero te perguntar uma coisa, o que você procura nessa vida, eu te faço 

essa pergunta por que é natural do homem estar sempre à procura de algo ele sai à procura 

de tantas coisas nessa vida, ele procura amor, dinheiro, riquezas de todo o tipo, o homem 

procura a felicidade, mas eu te digo se ele se sentir feliz no amor, ou feliz financeiramente 

e ainda ele se sentir inquieto com o coração faltando algo, de nada adianta, ou seja, isso 

significa que o homem não está satisfeito com o que tem o homem somente será completo 

quando ele encontrar algo que o faça agradecer pelo simples ato de respirar, ou levantar 

e feliz por ver o sol do novo dia brilhar no céu, feliz até mesmo pelo pouco que tem, ou 

que ele se sinta tão feliz que mesmo se lhe faltar a saúde ainda assim ele agradecerá pela 

vida, por que não lhe faltará a paz de espírito que vem do nosso Deus, meu irmão isso é 

tudo o que nós precisamos e o problema é que muitos de nós passamos a vida inteira 

procurando a paz de Deus nos lugares errados, nas coisas do mundo e por isso não 

conseguimos ver a graça de Deus e não sentimos o seu amor fluir em nós, pois bem você 

pode perguntar onde está essa paz e onde eu posso encontrá-la, eu te digo que a paz do 

senhor está na  simplicidade do coração que se abre a Deus pela oração, ela está na fé 

acreditando sem dúvidas e é essa a paz que eu quero compartilhar com você meu irmão, 

que vivo hoje e que em um momento particular da minha oração eu vivi há mais de vinte 

anos atrás e que eu quero que você compreenda que ao sentir essa paz, o homem que tem 

fé não deve se desesperar diante das dificuldades, por que a única paz sonhada está na 

vida eterna entrando na casa do senhor Jesus no céu meu irmão e que nada acontece a nós 

que cremos se isso não for ou permitido ou pela vontade de Deus, isso não significa que 

devemos desistir diante das dificuldades da vida, muito pelo contrário, nós sabemos que 

o nosso Deus é bondoso sim, mas não nos esqueçamos que ele é o Deus dos Exércitos e 

que nós somos os seus soldados e o soldado bom é aquele que não foge a luta a própria 

morte. 

Para que você possa entender um pouco do que eu estou falando sobre sentir a paz do 

senhor, eu vou lhe contar o que aconteceu comigo certo dia logo depois que eu tinha 

acabado de me alistar como soldado no exército brasileiro, eu fazia as minhas orações 

durante o dia e a noite antes de dormir, eu já sentia Deus muito forte na oração, eu falo 

isso por que é bom você saber o quanto isso é importante para a nossa vida de fé, nós 
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sabermos que se estivermos firmes na oração e vigilantes na sua palavra que o senhor 

responde ao nosso apelo, que ele realmente ouve a oração de um coração sincero e 

humilhado, o dia exato eu não sei, mas me lembro de que naquele dia eu estava de serviço 

no quartel e quando chegou à hora de eu ir dormir eu fui para o alojamento da companhia 

e me preparei para dormir, mas antes eu sentei na cama debaixo de um dos beliches e 

comecei a fazer a minha oração como de costume, mas por algum motivo que eu não sei 

explicar só Deus eu senti uma enorme vontade de cantar bem baixinho hino de louvores 

a Deus, entre esses hinos eu comecei a cantar o refrão de uma música que era bastante 

cantada os grupos de orações naquela época, que era mais ou menos assim. 

A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegara até nós, quando 

ouvirmos a voz do senhor e eu fui repetindo por várias vezes este refrão, eu não sei quem 

escreveu esse hino, mas posso dizer que essa é uma oração em forma de canção muito 

linda mesmo, eu repeti este refrão por várias vezes e fiz a minha oração adormecendo 

naquela paz do senhor e foi nesta noite que eu sonhei como se tivesse sido arrebatado da 

terra para mais próximo de Deus. 

Neste sonho o senhor me levou para o espaço bem acima do céu azul que conseguimos 

enxergar e o senhor Deus me colocou em meio às estrelas, eu fiquei espantado com aquilo 

que estava acontecendo por que eu não sabia o que iria acontecer, o que eu posso dizer é 

que eu não tive medo e eu me sentia seguro, eu achei que estava entregue na mão de Deus, 

eu tinha toda a certeza que era Deus que me estava puxando para junto dele, foi como se 

eu estivesse passando todas as camadas da atmosfera da terra, até chegar próximo das 

estrelas o mais longe possível da Terra e lá de braços aberto para as estrelas, eu vi o céu 

de estrelas se moverem formando uma nevoa em forma de círculo, então crente que era o 

senhor eu disse meu Deus fala que o teu servo te escuta. 

Naquele momento eu ouvi uma voz grave que me chamou Odenilson, foi tão maravilhoso 

ouvir aquela voz e eu tinha tanta certeza que aquela era a voz de Deus me chamando que 

eu logo respondi em pensamento dizendo, fala meu senhor que o teu servo escuta 

repetindo as palavras do profeta de Deus e foi o suficiente para que eu sentisse os efeitos 

da voz de Deus no meu corpo, foi como se o senhor tivesse retirado com a sua voz todos 

os meus órgão se assim retirado todo o peso que eu carregava, eu me senti completamente 

vazio, por que Deus havia retirado com som da sua voz todo o peso que havia na minha 

alma e eu fiquei ali desfrutando daquela paz como se estivesse sido anestesiado e sido 

lavado de toda a sujeira, sendo perdoado de todo o pecado, eu me senti como se eu 
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estivesse repousado no Espírito Santo de tanta paz que o senhor me concedeu e eu fiquei 

ali flutuando de braços abertos para o senhor, até acordar no meio da noite em paz assim 

como naquele sonho, então eu me sentei novamente na cama e agradeci a Deus louvando-

o de todo o meu coração e de toda a minha alma e novamente eu voltei a cantar aquela 

mais linda canção que dizia, a paz que é tão sonhada, cantada em canções tão linda, só 

chegará até nós quando ouvirmos a voz do senhor, essa paz vem de Deus e que o mundo 

não tem pra dar, mas o pior de tudo é que as pessoas não têm tempo para receber em sua 

casa a paz do senhor Jesus, senhor Jesus eu creio em vós. 

 

 

IX 

O Doce Amor de Jesus 

 

Para você que continua lendo e que possa estar se perguntando como esse contato com 

Deus é possível, como eu posso sentir Deus na minha vida, eu te digo meu irmão que 

primeiro você tem que crer em Deus e crendo tem que fazer de tudo para manter a sua fé 

firme nessa crença independente dos acontecimentos no mundo daquilo que as pessoas 

considerarem normal ao passar dos tempos, você deve se manter fiel a Deus seguindo a 

sua palavra, independente dos sofrimentos que vierem, mas para isso você precisa de 

penitencia no jejum e oração para se fortalecer espiritualmente, para então você receber 

o doce do amor de Jesus. Há meu irmão, sim a paz do senhor já é uma maravilha e quando 

se a tem você poder dizer eu tenho paz, você não sabe o quanto é gratificante sentir e falar 

do amor de Deus, é tanto amor que eu sentia nesta época que eu precisava fazer algo para 

os meus irmãos cristãos para que eles também pudessem se colocar diante da luz do 

Espírito Santo, para experimentarem do amor de Deus como havia acontecido comigo 

onde eu senti a minha alma sendo transpassada por esse amor, eu não sabia, mas o senhor 

estava a cada dia me preparando e colocando em mim um pouco do seu amor, era uma 

sensação tão forte de se sentir forte no senhor Jesus, era um sentimento de fé tão poderoso 

que era possível eu ver o fogo que eu recebi no dia do meu batismo através do Espírito 

Santo de Deus aceso e vivo crescendo dentro da minha alma, mas não era um fogo que 

queimava, mas refrescava a minha alma, me proporcionando alegria, força, coragem e 

paz. 
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E assim o senhor me fez sentir o doce do seu amor, porque onde não há amor também 

não há luz e onde não há luz, também não tem a paz de Jesus. 

E foi nestes dias de graça vivendo na luz e na paz de Jesus, que eu tive mais uma visão 

em sonho diante do altar, onde estava a cruz do senhor Jesus crucificado e foi exatamente 

assim que me foi mostrado em sonho o quão doce e perfeito é o amor do nosso senhor 

Jesus Cristo, o fato é que naquele dia eu fiz uma oração maravilhosa para dormir a 

diferença foi que eu senti como se eu soubesse que a minha oração estivesse alcançado o 

coração do senhor Jesus, era como se o meu pedido tivesse sido aceito por Deus, eu orei 

por aquelas pessoas que mais precisassem do amor de Jesus e que estivessem em maior 

sofrimento naquele momento, eu pedi que o senhor as socorresse com o seu poder 

aliviando as suas dores e curando as suas feridas eu as entreguei em suas mãos e toda a 

minha vida, quando eu terminei a minha oração eu agradeci a Deus e me deitei feliz por 

me sentir na paz do senhor, mas como sempre eu peguei no sono rapidamente e eu 

comecei a sonhar, eu me vi em pé parado dentro de um salão de oração, o lugar era mais 

parecido com uma igreja humilde sem acabamento da estrutura, o chão da igreja era de 

piso bruto, não tinha cerâmica e as paredes não havia pintura, olhei a esquerda e havia 

uma mesa do altar com uma linda toalha branca sobre ela, a mesa do altar estava elevada 

uns três degraus acima do piso onde eu me encontrava e logo atrás do altar havia um 

crucifico pendurado na parede com a imagem de Jesus Crucificado de braços abertos 

igual a tantos que existem por ai, que nos lembram a sua paixão e morte de cruz, para que 

nunca nos esquecemos do seu amor e da sua misericórdia. 

Eu caminhava bem devagar, quando olhei para frente onde estavam algumas pessoas em 

pé vestidas de roupas brancas que cobriam até os seus pés, eu fiquei curioso para saber o 

que estava acontecendo ali, eu queria saber se aquelas pessoas eram santos ou anjos, mas 

era como se eu soubesse que tinha que memorizar tudo, eu notei que as pessoas estavam 

todas cochichando e olhando para aquela cruz com um olhar admirado elas conversavam 

entre si e voltavam o seu olhar para cruz, eu perguntei o que elas estão olhando e como 

eu não conseguia ouvir o que elas falavam, então voltei novamente o meu olhar na direção 

da cruz que estava na parede em cima do altar, foi quando enxerguei um líquido que 

descia do lado esquerdo de Jesus na cruz, eu não entendi o que era aquilo, então resolvi 

perguntar para uma senhora de cabelos brancos que estava mais perto de mim, então eu 

me aproximei dela e perguntei, o que é aquilo descendo na cruz do lado de Jesus, ela 

rapidamente me respondeu dizendo, aquele é o doce do amor de Jesus por nós, é o mais 
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precioso e puro mel do seu amor que foi derramado na cruz por nós. Eu fiquei admirado 

com a perfeita explicação dada pela boca daquela humilde senhora, as palavras que ela 

escolheu me tocaram tanto que até hoje é impossível esquecê-las, é por isso que mesmo 

hoje enquanto eu escrevo esse relato os meus braços se arrepiam mesmo passados mais 

de vinte anos que eu tive esse sonho, eu me lembro de que após a senhora ter me dito isso 

eu fiquei ali admirando e glorificando a Deus diante daquele fenômeno eu sentia que algo 

dentro de mim estava pegando fogo enquanto escorria aquele mel do lado do senhor na 

cruz, eu sentia como se o meu coração derretesse de amor por Jesus e eu senti ao meu 

coração sendo mudada pelo poder do amor do senhor somente por contemplar aquela 

magnífica visão que se estendeu até eu acordar. 

Eu acordei cantando hinos, glorificando e dando graças a Deus pelo seu filho Jesus Cristo 

que demonstrou o seu grande amor por nós se entregando para uma morte em uma cruze 

nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou dos mortos e vive para sempre, por isso nós 

não podemos nos esquecer do seu amor, que ele nos protege de todos os perigos e essa é 

a nossa fé no santíssimo filho do Deus de Abrão, de Isaque e de Jacó, o Deus que criou o 

céu e a terra, o nosso Deus trino que vive e reina para sempre.    

Meu irmão eu te digo que escrever sobre os acontecimentos daquela época foi fácil, por 

que é praticamente impossível eu me esquecer de uma época tão boa, porém com muito 

mais euforia e fervor típico dos jovens que vivenciou cedo grandes milagres em sua vida 

dada por nosso Deus, naquela época eu estava animado e cheio do espírito Santo por isso 

eu comecei a participar de vigílias de oração que durava a noite toda e mesmo assim no 

outro eu dia eu estava animado e todos que haviam participado das vigílias retornavam 

para suas casas cantando louvores a Deus pelo caminho, o nosso sentimento era de alegria 

e todos sentíamos animados até o amanhecer, era como se nós estivéssemos embriagados 

pelo Espírito Santo de Deus. 

Nesta época eu participava do grupo de jovens e fui convidado para participar também de 

um grupo de jovens intercessores, na casa de uma senhora intercessora, isso em 1995 e 

foi a partir desta data que eu comecei a descobrir a minha verdadeira vocação de fé. Eu 

comecei a participar de cursos para aprender mais sobre a intercessão e fui pegando gosto 

pela oração e descobrindo o quanto eu gostava de orar pelas pessoas necessitadas e não 

somente pela minha família, descobri que para mim não importava a raça ou a cor das 

pessoas, o importante é que eu queria ajudar de alguma forma e descobri que com a minha 

oração Deus ajudava as pessoas, eu comecei a sentir que não era somente um olhar de 
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compaixão sem sentido, mas o que eu estava sentindo era amor que inundava o meu 

coração como o doce do amor de Jesus, sem julgar a pessoa pelo seu modo de vida ou 

pelo motivo que ela acreditava em Deus ou ainda o porquê ela estava desacreditada nele, 

mas é este mesmo o dever do intercessor é olhar para a pessoa na sua necessidade humana 

e espiritual, fazendo assim eu me sentia bem orando por elas, por que para mim não era 

pesado orar e quanto mais eu orava por uma pessoa que estava sofrendo e via o senhor 

agir na vida dela, melhor eu me sentia espiritualmente, por tanto todas as vezes que eu 

conseguir levar a luz do Deus para as pessoas através da minha oração, eu vou me sentir 

cada vez mais perto de Deus por que este é o meu dever, orar pelas pessoas mesmo que 

elas achem que não precisam mais de oração, mesmo que achem que não precisam de 

Deus. 

Hoje eu sei mais do que tudo nesta vida, que Deus pai e o nosso senhor Jesus Cristo 

ouvem a minha oração, o meu louvor e através do seu Santo Espírito atendem ao pedido 

do meu coração quando estou em oração, sempre que isso for o propósito de Deus. Foi 

nesta época que eu descobri a minha vocação como homem de fé e de oração, senhor 

Jesus eu creio em vós. 

 

X 

Maria Intercede a Jesus 

 

A nossa vida é cheia de episódios marcantes e agora eu vou contar mais um acontecimento 

incrível que eu vivenciei durante a oração, isso aconteceu um pouco depois que eu 

comecei a frequentar a intercessão que acontecia uma vez a cada semana, eu fazia as 

minhas orações diárias intercedendo pela minha família e pelas pessoas do mundo inteiro, 

por que é necessário que o intercessor esteja sempre em comunhão com o senhor fazendo 

todos os dias a sua oração pessoal, também é dever do intercessor realizar visitas às 

pessoas doentes em suas casas sempre que solicitado pelo coordenador de intercessão 

para ajuda-las em suas necessidades, além de orar para elas, sempre a apedido das pessoas 

da comunidade que por muitas vezes, nos pedem para que possamos ir a suas casas orar 

por elas, pela sua família ou por algum doente da família em especial. 

A oração para uma determinada pessoa é esporádica, mas acontece sim e certa vez eu 

cheguei à casa da senhora onde eu participava da intercessão para mais um dia de 

intercessão, os intercessores devem ter uma vida firme na oração e procurando sempre 
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estar em comunhão com o senhor Jesus e sempre bem preparados espiritualmente para a 

intercessão, por isso ao chegará casa que iria acontecer à intercessão como de costume 

cumprimentei os intercessores com a paz de Jesus e a coordenadora do grupo logo me 

falou, Odenilson hoje vamos à casa da minha vizinha de frente orar por ela, por que ela 

está passando muito mal, ela nos pediu que orássemos por ela por que ela está doente e 

não consegue sair da cama há alguns dias e sente muitas dores no corpo. 

Eu disse tudo bem vamos sim, saímos da casa da coordenadora atravessamos a rua e já 

chegamos a casa daquela senhora que estava enferma e chegando a casa nós fomos 

recebidos por uma jovem da família que nos levou até o quarto onde ela estava, logo que 

entramos no quarto nós a cumprimentamos e começamos a conversar um pouco com ela 

sobre o seu estado de saúde, aquela pobre senhora fez o relato das dores que sofria nos 

contando que há dias não conseguia se levantar e para não a incomodá-la por muito tempo 

a coordenadora iniciou a oração, a oração começou como de princípio como uma oração 

que parecia tranquila, até começarmos a orar em línguas, uma oração forte conduzida 

Espírito Santo e a oração foi ficando mais fervorosa.  

Neste momento eu não sei por que razão, mas eu me já me encontrava de joelhos do lado 

da cama daquela senhora, eu estava orando de olhos fechados quando eu vi Maria a mãe 

de Jesus Cristo e nossa mãe, vindo caminhando em um lugar mais alto bem devagar até 

chegar próximo da cama da mulher, ela se posicionou bem a minha frente do outro lado 

da cama daquela senhora, com um rosto sereno ela chegou bem devagar, eu me lembro 

de seu rosto a sua pele era lisa sem nenhuma mancha nem espinhas, olhos castanho olhar 

sereno que trazia paz, rosto arredondado, ela usava um manto como se fosse uma freira e 

sobre a sua cabeça estava coberta com um manto cinza, suas veste eram brancas e ela me 

olhava com olhar fixo, então Maria se baixou, colocou seus braços em baixo da mulher e 

a pegou no colo, virou-se para a sua direita caminhando com a mulher no colo foi se 

afastando até chegar próximo de uma escada dourada como se fosse toda feita de ouro 

puro que apareceu e Maria começou a subir aquela escada caminhando com a senhora em 

seus braços em uma luz de cor amarela e brilho forte até chegar onde a luz amarela era 

tão forte e intensa que eu não podia mais enxergar nada e ninguém que estava- lá, então 

Maria estendeu seus braços entregando aquela mulher para luz e neste momento a visão 

acabou. 

Durante todo o tempo em que eu via Maria na minha frente eu narrava o que estava 

acontecendo para que os intercessores soubessem o que eu estava vendo, para que 
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pudéssemos estar todos sintonizados na oração e o importante é que quando a oração 

terminou, todos os intercessores e aquela senhora relataram ter sentido forte a presença 

de Maria naquele quarto, foi tão maravilhosa aquela visão que até hoje eu vejo a face 

singela e perfeita da nossa mãe Maria olhando para mim. 

Depois de algum tempo eu quis saber como estava à saúde da mulher que nós havíamos 

orado, então eu fui informado pela coordenadora da intercessão que a mulher havia se 

mudado daquela casa, foi ai que me lembrei do que tinha acontecido e resolvi perguntar 

como ela estava, ela me disse, fiquei sabendo que aquela senhora tinha sido curada da sua 

enfermidade graças a Deus, eu fiquei feliz por ouvir aquela notícia, então ali mesmo eu 

agradeci a Deus pela cura da mulher e pelo amor da nossa mãe Maria pelo acolhimento, 

pela intercessão junto a Jesus o seu filho no senhor por nós, mas principalmente pelo amor 

carinhoso de mãe zelosa que acolhe seus filhos em seus braços e os leva para as bênçãos 

do senhor Jesus que tem o poder de curar toda enfermidade e toda a dor, eu fico feliz por 

ter recebido tão grande benção a ponto de ser agraciado com a presença da mãe do nosso 

senhor Jesus Cristo e poder ver a sua santa face e seus santos olhos, como não se sentir 

abençoado por ela, como não sentir a santidade daquela que traz em suas veias o santo 

sangue de Jesus Cristo nosso senhor e Deus, senhor Jesus eu creio em vós. 

 

 

XI 

O Anjo Mensageiro 

 

A vida é tão bela e boa que nós não pararmos para perceber Deus agindo nela, nós 

corremos o risco de morrer e descobrir isso somente quando for tarde demais. O que nós 

precisamos entender é que o homem não foi feito para viver só nessa vida, ele foi feito 

para viver em comunidade e que nós precisamos de família, amigos e principalmente 

precisamos de Deus em nossas vidas nos guiando e iluminando os nossos passos. Meu 

irmão, eu quero te contar como que pela graça Deus eu sem muito estudo entrei nessa 

empresa que estou hoje e como um simples fato traz dignidade e a nossa vida começou a 

mudar a minha filha que tem o nome que significa alegria, nasceu sendo a primeira entre 

o grupo de novos funcionários a usar o plano de saúde da empresa, a vida foi tomando 

um rumo diferente do qual eu estava acostumado a viver, era uma vida cheia de alegrias 

e eu me sentia muito mais abençoado por Deus, muito mais do que eu havia pedido. 
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Porém não devemos achar que Deus fará tudo por nós e nós não precisamos lutar, errado 

meu irmão, por que nas nossas vidas tudo é feito de lutas, conquistas e eu falo isso por 

que logo começou as avaliações para escolher quem ficaria na empresa não demorou 

muito para que as coisas não ficassem muito bem para mim, é por isso que nós devemos 

estar sempre dispostos a buscar novos conhecimentos, aprimorando pronto para fazer 

diferente, eu falo isso pela minha simplicidade, sem muito estudo naquela época, eu não 

era uma pessoa comunicativa e era isso que eu senti que mais me prejudicou na primeira 

avaliação, eu me sentia uma pedra muda, se uma pessoa falasse comigo eu respondia, se 

não, eu ficava quieto e não tenha assunto para falar, como disseram os meus colegas do 

curso de eletrotécnicos anos mais tarde, ele entrou mudo e saiu calado, ser assim é bom, 

mas o problema de ser tão calado e tímido apareceu logo após a segunda avaliação, as 

minhas notas foram muito baixas e eu senti naquele instante que não conseguiria ficar na 

empresa e que estava preste a perder a vaga de emprego que tanto queria, apesar de todo 

o esforço que eu estava fazendo para demonstrar o melhor de mim como profissional para 

a empresa, eu estava muito nervoso realmente preocupadíssimo, pensando dia e noite, eu 

e a minha mulher orávamos todos os dias pedindo uma graça do senhor, mas parecia que 

nada estava adiantando, mesmo assim nós estávamos confiantes que eu iria conseguir, foi 

assim até que o nosso bom Deus me surpreendeu mais uma vez. O impossível aconteceu 

comigo, eu estava trabalhando em uma das áreas da empresa, isso era por volta das oito 

horas da manhã, quando um senhor aparentando ter uns quarenta e cinco anos de idade, 

de cabelos pretos e usando bigode se aproximou do prédio onde eu estava trabalhando, 

ele estava ali por que acompanhava os funcionários terceirizados no corte de grama dos 

canteiros das vias de acesso da empresa, este homem se aproximou chegando até a mim 

e me cumprimentou com um bom dia que eu respondi com a mesma cordialidade, então 

ele me pediu um copo de café, eu rapidamente peguei a garrafa de café que eu tinha em 

cima da mesa um copo e comecei a colocar café para ele e entreguei o copo a ele, mas 

para a minha surpresa este senhor que eu nunca havia visto antes e ele que também não 

me conhecia, olhou bem nos meus olhos e me disse meu irmão na verdade não é pelo café 

que eu vim até aqui, então ele me disse essas palavras, se eu te disser que o Senhor Jesus 

me mandou aqui falar com você, você acredita?  

Eu sinceramente levei um susto, me arrepiei, mas olhei para ele e respondi rapidamente, 

sim eu acredito que o senhor te enviou, então ele me disse, eu não sei quais são os seus 

problemas e o que você está passando na sua vida, ou para que você esteja orando meu 
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irmão, mas o certo é que Deus me manda te dizer que você está orando do jeito errado e 

que a sua oração não está passando do teto da sua casa, eu fiquei assustado com aquelas 

palavras e ele continuou. E mais, ele falou ainda, Odenilson é para você orar desse jeito 

assim, Deus me disse que é para você implorar a ele, é para você falar para Deus que você 

precisa desesperadamente dessa benção seja qual for o pedido que você estiver fazendo a 

ele, Odenilson você deve suplicar a Deus e clamar ao senhor dizendo, meu senhor eu 

suplico me socorre e para isso eu vou te dar um exemplo de como você deverá orar a 

Deus. 

     E então ele me falou assim, Odenilson agora eu quero que você imagine e visualize 

um pai sentado em sua poltrona na salada da sua casa lendo o seu jornal quando de repente 

chega o seu filho e lhe diz pai eu preciso que o senhor me ajude e o pai não lhe ouvindo 

ele repete novamente pai, por favor, o senhor pode me ajudar, mas mesmo ouvindo isso 

o pai ocupado com a sua leitura não responde e repetindo o filho diz ao pai, meu pai o 

senhor pode me ajudar, Odenilson meu irmão muitas das vezes o pai com tantas 

preocupações com os seus negócios e entretido com o seu jornal nem dará atenção 

necessária ao seu filho. 

Mas eu te digo Odenilson, se pelo contrário o filho aparecer de joelhos desesperado, todo 

rasgado implorando pai me socorre, eu preciso de ti, eu te suplico meu pai me socorre, 

saiba que o pai não pensará duas vezes para socorrer o seu filho, o apanhará em seus 

braços e o ajudará dando todo apoio que o filho precisar.  

Por isso Odenilson eu te digo quando você chegar hoje na sua casa chame a sua esposa 

conte para ela o que eu te disse, pegue a sua bíblia, ajoelhe no chão e diante da bíblia 

clame ao nosso pai do céu dizendo. 

Senhor eu preciso deste emprego, senhor socorre-me e clamando implore a Deus fazendo 

a sua oração passar do teto, para que a sua oração alcance o coração de Deus, porque 

somente fazendo assim você terá a certeza de que o Deus que é nosso pai te atenderá e 

depois ele me pediu meu irmão quando você orar ore também por mim.  

Depois que aquele homem terminou de falar eu o agradeci acreditando que ele tinha sido 

um anjo na minha vida que foi mandado por Deus para me ensinar a orar, daquele dia em 

diante eu sempre oro por ele e nunca me esqueci deste homem de Deus e de tudo o que 

ele me falou. 

Quando eu cheguei a minha casa contei tudo para a minha esposa, ela ficou admirada e 

disse vamos logo fazer a oração do jeito que o homem falou para você, nós pegamos a 
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bíblia ajoelhamos no chão da sala e começamos a orar, implorando a Deus pelo meu 

emprego, foi quando eu vi um grande portão se abrir a minha frente e quando terminou a 

oração eu fui dizer para minha esposa o que eu havia visto, mas foi ela quem falou 

primeiro dizendo, Odenilson eu vi um grande portão se abrindo, eu disse a ela eu vi a 

mesma coisa, então daquele instante em diante nós acreditamos que certamente era Deus 

que estava confirmando a nossa oração e ele que é um Deus misericordioso estava abrindo 

as portas da entrada da empresa para mim, então só agradecemos a Deus, eu me lembro 

de ainda que na sequência eu abrisse a Bíblia bem onde estava escrito, o trabalho 

dignifica o homem, isso aconteceu para encerrar a nossa oração com a palavra de 

confirmação de Deus para nós. 

Depois daquele dia a minha avaliação mudou completamente, tirei notas melhores sendo 

finalmente efetivado na empresa e eu finalmente me tornei um funcionário efetivo da 

empresa onde trabalho até o dia de hoje, graças a Deus, senhor Jesus eu creio em vós. 

 

 

XII 

A Pedra Que Canta 

 

Eu sei que sou como uma pedra muda enrijecida pelo tempo eu sei também que sou o 

homem cuja esposa e os filhos dizem ter uma face enfarruscada, mas isso não me 

incomoda por que eu sei que eu tenho fé, que Deus me ama e que ele ouve a minha oração 

e é por isso que eu tenho a plena convicção de que foi Deus quem mandou aquele homem 

falar comigo naquele dia, sem nem me conhecer para me ensinar a falar como filho dele 

o nosso senhor Jesus, depois da visita daquele senhor eu tive a certeza de que Deus iria 

me ajudar mesmo antes de saber o resultado das avaliações que eu tinha sido submetido, 

eu já cantava louvores em agradecimentos a Deus pelo emprego tão sonhado, na empresa 

que mais se parece com uma pedra gigante e imponente, um gigante cheio de energia que 

contempla em seu peito muitos corações, por isso é chamada de mãe pelos seus 

colaboradores. 

Ó Pedra que Canta, saiba que eu sou seu maior fã não somente por causa da minha 

formação em civil, saiba que eu acredito ser em algumas pequeninas partes semelhante a 

você, menos é claro na sua grandiosidade, nisso é visto que nós somos inversamente 

proporcionais, quando eu vejo a sua grandeza, eu posso ver também o quanto Deus é 
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generoso para com os homens dando-lhe tanta sabedoria para esculpir uma pedra tão 

magnífica como ti, é tão maravilhoso poder estar próximo de ti e poder venerar a 

grandiosidade de Deus acima de ti vendo a sua grandeza vejo o quando Deus é maior 

acima de ti e de mim. 

Olha só querida e formosa pedra que canta, sendo tão diferente de você na estrutura física, 

mesmo assim eu me identifiquei muito com você em alguns aspectos, eu vejo que você 

recebe a água da vida que passa pelos condutos de suas veias movimentando seu coração, 

fornecendo a você toda a força que você precisa para transformar em energia pura e limpa 

todo o seu potencial, assim também eu recebi pela água do batismo toda a graça do senhor 

Jesus que me dá à vida e está graça passa pelas minhas veias movimentando com a força 

de Espírito Santo o meu coração que por sua vez me dá toda a energia e fortaleza da fé 

que eu preciso para realizar o meu trabalho de orar, passando a energia positiva de Deus 

para as pessoas a minha volta, essa energia faz o meu coração bater o som da vida, batendo 

firmes louvores a Deus, saiba ó pedra que canta que a água que sai de ti não se perde, mas 

vai em direção a diferentes povos em um encontro trino para seguir o seu rumo na história, 

unindo se a outros povos para finalmente ser recebida pelo metal de prata que a conduz 

até os braços do Oceano. 

Saiba que da mesma forma eu também recebi toda a graça do senhor pela água do batismo 

do Espírito Santo que passa por mim e que eu procuro direcionar pelo poder do Espírito 

Santo e pela fé em oração ao nosso Deus que é trino, em uma oração de suplica e fé, para 

que unidos uns aos outros possamos todos nós Cristãos receber o verdadeiro pagamento 

que vale mais do que a prata, que é de finalmente sermos levados no Oceano do Espírito 

Santo até o céu para sermos recebidos pela graça e misericórdia do nosso senhor Jesus 

Cristo.    

Ó Pedra que Canta, eu gostaria de te dizer mais uma coisa, o que mais me encanta em ti 

ó grandiosa, é quando você está cheia da água da vida, a ponto de transbordar e é neste 

momento que acontece algo lindo, você abre o peito e oferece toda a sua riqueza e beleza 

de graça, jorrando água da vida, que você encanta e enche de alegria os olhos de quem  

vê, é um esplendido espetáculo de riqueza da vida inigualável que Deus deu ao homem, 

com sabedoria pode fazer com perfeição uma obra guiada pelas mãos do próprio Deus. 

É por esse motivo que eu me orgulho tanto de ti, eu sei que jamais conseguirei me igualar 

a sua majestosa grandeza, mas eu sei que eu conseguirei com a graça de senhor Jesus 

Cristo, também transbordar de alegria no Espírito Santo no amor misericordioso do nosso 
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senhor Jesus Cristo, é por isso que eu resolvi pedir a Deus mais fé, uma fé multiplicada 

no poder do Espírito Santo a maior que ele puder me conceder, assim eu oferecerei pela 

graça da fé tudo o que eu tenho recebido de Deus, pedindo em minhas orações a todos 

que sofrem e aqueles que pela vontade de Deus passarem pela minha vida, por isso eu 

quero fazer o melhor de mim a fim de multiplicar entre o povo a fé em Jesus Cristo através 

da sincera oração, abrindo assim com amor as comportas do meu coração com toda a 

minha fé para todos os meus irmãos em união, é por isso que eu peço em oração a todos 

os meus irmãos que estiverem sofrendo  que recebam a graça do nosso senhor Jesus Cristo 

que ele vos abençoe, ilumine e guarde para sempre, senhor Jesus eu creio em vós. 

 

 

XIII 

 Anjos Mensageiros 

 

Para você entender melhor esse tópico você deve primeiro fazer uma boa leitura da Bíblia 

por que é lá que você vai encontrar várias passagens que falam que Deus mandou por 

inúmeras vezes seus anjos para entregar mensagens do céu para os seus servos e isso não 

é segredo, basta ler a palavra de Deus que você logo a encontra e essa busca do 

conhecimento na palavra de Deus é necessária para que nós possamos confirmar o que 

nos é passado para acreditar com bases sólidas com uma fé firme e verdadeira para que 

não sejamos enganados no caminho, por causa da nossa pequenina fé nós estamos a todo 

o momento pedimos a Deus provas para nossa descrença, implorando por milagres a 

Deus. É por nossa falta de fé que nós temos a necessidade ver e de tocar para crer em 

Deus, assim como Tomé, essa é a verdade da nossa fé e é assim com a maioria dos 

homens, é feio mesmo, mas antes de falar desses anjos, eu queria somente relembrar que 

nós somos pessoas diferentes, por tanto com sentimentos diferentes e que agem diferente 

umas das outras e influenciamos a vida do outro com nossos atos por muitas vezes, para 

pensar igual a nós e não temos o conhecimento ou a maturidade espiritual para lidar com 

esses sentimentos, por que nós não nos abrimos para o amor de Deus que é mais 

importante do que as nossas próprias vontades, é por isso que as poucas pessoas quando 

sentem algo verdadeiro, vivenciando a presença real do senhor Jesus em suas vidas, 

acontece com elas algo parecido com uma pessoa que estando no deserto morrendo de 
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sede e acabou de encontrar água depois de vários dias a procura, meu irmão a sua sede é 

tanta, que ela pula dentro da água para se encharcar dela, por que ela quer matar a sua 

sede e voltar a viver, por que ela achava que não viveria mais e aquela vida estava perdida, 

a sua mudança é tão forte que ela deseja nunca mais passar sede de novo e o seu desejo é 

cada vez mais ser lavada e é assim com Jesus ela deseja ser tocada por essa graça 

desejando mais e mais esse amor infinito e que o senhor a aceite na sua misericórdia ela 

quer receber toda a sua graça sentir cada vez mais ser inundado pelo poder do amor e da 

luz de Jesus, por que somente neste momento ela descobre que sem este toque de amor 

ela e nós não temos sentimentos e não somos nada além de uma pedra fosca, sem vida e 

sem brilho.  

Para isso acontecer comigo antes estava no propósito de Deus e depois eu tive que fazer 

a minha parte, tendo fé e acreditando, mas eu tive que fazer nada especial para receber 

tanta graça, eu simplesmente agi com amor fazendo o simples, eu trabalhei para o sustento 

da minha família e dei sempre o meu melhor de mim, orando a Deus que é pai e clamando 

o amor de Jesus em minha vida, aliás devemos orar sempre reconhecendo que Deus é o 

nosso pai e que somente ele pode nos proteger de todo o mal, depositei a confiança em 

Deus para obter o sustento da minha vida e da minha família com dignidade e nunca me 

esqueci de Deus em nenhum momento, é claro que eu errei o caminho e mesmo nos 

momentos que eu estive em pecado o meu coração lutava bravamente, por que eu sabia 

que aquilo que eu estava fazendo era errado e foi sempre uma luta contra o pecado, mas 

o mais importante era que eu sempre voltava atrás e me arrependia dos meus erros, pedia 

perdão a Deus e voltar a estar em comunhão com o nosso senhor Jesus Cristo. 

Meu irmão o que eu quero que você tenha em mente é que nós devemos fazer sempre o 

melhor possível para seguir os mandamentos do nosso senhor Jesus se nós queremos 

realmente nos sentir tocados por Jesus, então nós precisamos estar todos os dias em 

comunhão com ele, mas na época que isso aconteceu não me parecia ser o suficiente eu 

queria algo a mais e comecei a sentir uma enorme vontade de ouvir a voz de Deus, era 

um pensamento diário que tinha e eu não tirava isso da minha cabeça nem das minhas 

orações, quase sempre eu comentava com a minha esposa, mas a sinceridade da minha 

esposa nunca poupou ninguém e ela me dizia Odenilson você quer que Deus dessa do céu 

e fale com você é isso, por favor, esqueça isso de uma vez ou você vai acabar ficando 

louco tentando, mas sem medo de ser feliz eu respondia a ela que sim, que era mais ou 
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menos assim mesmo que eu acreditava e isso continuou por um tempo até acontecer algo 

inesperado comigo.  

Eu sempre pedia nas minhas orações a mesma coisa para o senhor meu Deus, dizendo 

senhor eu sei que estou surdo para a tua voz, mas se for da vossa vontade, meu senhor 

Jesus, eu sei que podes me curar da surdez e me fazer ouvir a tua voz. Enquanto eu 

escrevia essas palavras uma parte de mim pensava que era muito grande a minha 

prepotência, mas felizmente para a minha fé foi assim mesmo que aconteceu, por que o 

mais inesperado aconteceu o surpreendente é que um belo dia eu fui até a igreja para me 

confessar como de costume e eu fui pensando o quanto Deus é maravilhoso, o quanto 

Deus é infinitamente grande para comigo que sou tão pequeno, mas eu saí de casa 

acreditando que o senhor iria falar comigo, apesar da minha esposa dizer o contrário e eu 

fui até a catedral no centro da cidade onde o padre atendia confissões naquele dia e 

chegando lá eu fiz uma confissão tranquila, porém no final da confissão o padre me 

perguntou, você quer entrar na igreja para fazer uma oração? 

Eu respondi que sim, então eu entrei na igreja me ajoelhei e fiz a minha oração de 

agradecimento e penitencia depois eu fui até a sacristia para orar e adorar o senhor no 

santíssimo sacramento, quando entrei na sala da sacristia diante do santíssimo eu me 

curvei como de costume e então eu me ajoelhei em um dos bancos e comecei orar, não 

havia ninguém ali, eu louvei e agradeci a Jesus no santíssimo sacramento, então eu abri 

os braços com os olhos fechados e novamente eu pedi ao senhor, fala meu Deus, que o 

seu filho escuta e eu permaneci daquele jeito com os olhos fechados por alguns minutos 

até que eu ouvi uma voz me chamar dizendo, eu posso falar com você, eu me assustei e 

abri os olhos, quando eu olhei do meu lado direito havia uma senhora que estava em pé 

do meu lado, ela aparentava ter uns sessenta anos ou mais, apesar de assustado com o 

chamado repentino daquela senhora eu mesmo sem entender o que ela queria comigo eu 

me apressei em levantar e a perguntar a ela, à senhora falou comigo? 

Sim respondeu ela e continuou o senhor me mandou falar com você meu irmão, você 

acredita? 

Eu respondi que sim eu acredito então ela me falou o senhor me mandou te dizer que ele 

te ama muito e pediu para eu te dar um abraço e te dizer que este é o abraço dele para 

você, eu falei claro, tudo bem, ela me abraçou e depois ela falou, tem mais uma coisa, ele 

disse que você vai encontrar Deus na pessoa do irmão, na sequência ela me pediu para 
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que sempre quando eu fosse fazer as minhas orações que eu me lembrasse dela e então 

ela foi embora, eu só lamento não ter perguntado o seu nome, mas sempre que eu me 

lembro daquela senhora eu a coloco em minhas orações.  

Depois disso eu orei em agradecimento ao senhor Jesus, louvando o seu santo nome por 

ter ouvido a minha humilde oração e voltei para casa radiante cantando hinos de louvores 

a Deus, logo que eu cheguei a casa eu contei para a minha esposa tudo o que aquela 

senhora me disse, ela ficou sem palavras com a minha alegria de tudo o que eu falei ela 

também não teve dúvidas de tão admirada com o que aconteceu comigo, ela me disse essa 

pessoa que falou com você só pode ser um anjo de Deus. 

E foi assim que as maravilhas de Deus se multiplicavam na minha vida e eu aprendi a 

perceber Deus agindo na minha vida todos os dias, é por isso que eu tenho algo novo a 

contar e é sempre algo extraordinariamente incrível que o meu Deus todo poderoso fez 

para mim e para as pessoas a minha volta, para demonstrar o quanto Deus age na minha 

vida eu vou contar mais um fato incrível que me aconteceu. 

Essa graça aconteceu pelo poder da oração e principalmente da fé, mas para você entender 

eu vou te contar como isso aconteceu, nessa época que eu trabalhava com vários colegas 

divididos em grupos de turnos de trabalho, como colegas de trabalho nós queremos que 

todos estejam bem, porém um dia nós fomos informados que um companheiro de trabalho 

estava doente e que a sua doença era grave, ele estava com câncer, é claro que com uma 

informação dessa todos ficamos chocados, mas naquela época eu estava orando por todos 

os doentes e em especial para as pessoas com câncer mesmo em estado terminal da 

doença, então o que eu fiz depois de receber aquela notícia foi orar a Deus pela saúde dele 

e assim eu o coloquei nas mãos do senhor e a vida continuou, ele era um pouco mais 

velho do que eu e a nossa amizade era apenas de colegas de trabalho e não de visitar a 

casa um do outro, eu também não conhecia a família dele por que não tínhamos essa 

intimidade, mas o tempo foi passando e ele teve que se afastar do trabalho para fazer o 

tratamento da doença e nós às vezes recebíamos apenas notícias dele e cada vez mais 

desanimadoras, o pior foi que um dia eu ouvi uma pessoa falando como se aquela doença 

fosse uma sentença de morte eminente sem chance alguma de cura para o nosso colega, 

eu ouvia aquilo e comecei a pensar, será que as pessoas não sabem que se for a vontade 

de Deus ele pode ser totalmente curado dessa doença. 
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O tempo passou e eu fui a uma festa onde estava também àquele colega, porém ele já 

estava muito debilitado pelo tratamento da doença e isso foi o suficiente para as pessoas 

ficarem tristes quando o viram, mas ao mesmo tempo felizes de velo novamente. 

O problema é que aquele momento de euforia foi passando e as pessoas começaram a 

comentar, coitado dele desta vez ele não escapa por que essa doença é fatal mesmo e 

falavam muitas outras palavras desanimadoras iguais a essas, que foi me deixando 

incomodado e muito triste, ao ver que o povo teme mais uma doença do que a Deus, eles 

acreditam na doença e nem se importam em acreditar em Deus, não sabem que ele pode 

curar qualquer doença no homem em qualquer lugar do mundo, afinal foi ele que deu a 

vida ao homem e a ele a vida pertence, ao chegar a casa eu comentei com a minha esposa 

que ficou igualmente chocada com os comentários de falta de fé, de amor e compaixão 

das pessoas, naquela noite eu fiz uma oração para que Deus no seu amor pudesse mostrar 

que ele tudo pode, eu pedi a curar daquele homem para Deus implorando por que para 

Deus seria mais um simples ato de amor. 

Como a vida continua o tempo passou e eu me esqueci daquele dia triste, o afastamento 

entre as pessoas é fácil acontecer principalmente quando as pessoas não fazem parte 

diretamente da nossa família, você logo perde o contato, mas como sempre as notícias 

ruins sempre encontram caminhos para nos encontrar e um dia isso aconteceu enquanto 

eu estava trabalhando eu recebi a notícia que o nosso colega estava internado no hospital 

e seu estado parecia ser grave, mas como eu estava trabalhando naquele momento eu 

apenas pedi a Deus em pensamento que cuidasse dele, depois daquele dia me falaram que 

ele estava internado e passaram umas duas semanas ou mais e eu me esqueci.  

Porém um dia eu fui surpreendido, eu estava dormindo em casa em uma manhã de 

domingo e de repente eu acordei olhei no relógio e o relógio marcava sete horas da manhã, 

eu sei bem porque olhei no relógio eu imaginava que era de madrugada e por isso eu teria 

que me levantar e orar como de costume, mas eu não havia acordado à toa e logo eu 

comecei a perceber, logo que o senhor começou a falar comigo, ouvir a voz do senhor era 

um som que adentrava a minha cabeça indo diretamente a minha mente e o senhor me 

disse, Odenilson veste a sua roupa pegue as chaves do seu carro, dirige até o hospital, 

chegando lá, vai até o atendente fala que você veio fazer uma visita para um amigo, depois 

disso vai até o quarto dele, mas quando você chegar lá você o cumprimentará e dirá, meu 

amigo eu quero te dizer uma coisa, Deus me mandou aqui para orar por você, você 

acredita? 
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O senhor não me dizia se ele iria acreditar ou não e continuava, depois ore pela sua saúde 

e quando terminar de orar você vai falar para ele que Deus o ama muito e então você dará 

um beijo em sua face dizendo este é o beijo do senhor Jesus Cristo para você.  

Meu irmão eu sei que você não me conhece, mas eu quero te confessar que sou um jovem 

senhor casado pai de dois filhos com um ensinamento das antigas mesmo e que não aceito 

esse tipo de coisa ou de intimidade com homens, portanto quando o senhor disse que eu 

teria que dar um beijo em um homem eu simplesmente travei, foi para mim à maior das 

torturas que eu poderia receber, eu não queria aceitar que tinha que beijar a face de um 

homem, mesmo que pela fé, mas eu também sabia que não podia negar um pedido do 

senhor então eu fiquei transtornado, mas o senhor não estava disposto a me deixar dizer 

não, por que ele repetia aquela sequência de tudo o que eu tinha de fazer e repetia de novo 

na minha cabeça, como se fosse um filme que se repetia do começo até o final, eu já 

estava com a cabeça cansada eu então eu me levantei indo até a porta da cozinha e me 

sentei na escada esperando que passasse aquelas visões, a minha esposa acordou e vendo 

que eu não estava no quarto se levantou e foi me procurar, quando ela me viu sentado na 

escada da porta da cozinha, ela me perguntou Odenilson o que você está fazendo ai 

sentado, foi quando eu contei para ela o que estava acontecendo e que eu não estava mais 

aguentando tantas repetições, eu disse a ela que naquele momento que eu falava com ela 

que as imagens não paravam de passar na minha cabeça, mas foi ai que o inesperado 

aconteceu, ela deu uma risada gostosa e em seguida me deu uma bronca ao mesmo tempo, 

dizendo, eu não tenho nada a ver com isso e eu não vou com você, se vire esse é um 

problema seu então ela me disse com voz firme se Deus falou com você então você vai e 

faça o que ele te disse, levanta logo dessa escada pega a chave do carro e vai logo fazer o 

que Deus te mandou e dito isso ela continuou rindo muito sem parar, vai logo Odenilson, 

eu não tenho nada a ver com isso ela disse e dava gargalhadas. 

Depois de ouvir as palavras eu tomei coragem e o incentivo necessário que por um minuto 

eu me esqueci das minhas dúvidas e dos meus medos, eu me levantei depressa, troquei 

de roupa, peguei a chave do carro e dirigi até o hospital que fica bem próximo da minha 

casa, mas no caminho até o hospital eu lembrei que eu não sabia se era permitida a visita 

para os pacientes no domingo naquele hospital e naquela hora, ou se me deixariam visitá-

lo não sendo parente e pior ainda eu nem sabia se ele ainda estava internado, mesmo assim 

eu fui até o hospital, chegando lá eu me dirigi até o atendente e disse a ele que gostaria 

de fazer uma visita para um amigo eu falei o nome dele e ele sem me perguntar nada me 
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deu um crachá com o número do quarto, me indicando a direção, eu fiquei impressionado 

porque não houve nenhuma dificuldade, eu pensei deve ser Deus que deixou tudo certo 

para minha entrada. 

Quando eu cheguei à frente da porta do quarto onde o meu colega de trabalho estava eu 

dei uma respirada forte, tomei coragem e dei duas batidas na porta, ele disse entre, quando 

abri a porta, logo eu avistei a minha frente em pé à mulher dele que eu ainda não conhecia 

e seu filho, nossa eu levei um baita susto, eu pensei por essa eu não esperava, quando o 

senhor me mostrava em casa àquela sequência de coisas para fazer no quarto só estava 

àquele colega enfermo e eu, mas quando eu vi a esposa dele ali, eu senti uma vergonha 

ainda maior em ter que fazer uma oração em frente da mulher dele e do seu filho e passou 

um turbilhão de coisas na minha cabeça naquele pequeno espaço de tempo, por questões 

de segundos que foi simplesmente horrível, eu pensei é muito triste quando nossos 

sentimentos nos impedem de fazermos algo que é certo e que Deus nos pediu, eu levei 

um susto tão forte que eu fiquei congelado ali na porta, mas rapidamente eu olhei à direita 

e lá estava o senhor que eu deveria orar bem debilitado pelo tratamento da quimioterapia 

deitado na cama, ele me olhou e me chamou sorridente para que eu entrasse no quarto, o 

Odenilson que bom que você veio me ver, chega aqui perto de mim e chegando perto dele 

eu o cumprimentei e então ele me apresentou a sua esposa e o filho, porém para não perder 

tempo eu fui logo dizendo, meu amigo eu vim aqui para te ver sim, mas foi por que Deus 

me mandou fazer uma oração para você e ele disse que quer curar primeiro o seu coração 

você acredita? 

Ele respondeu sorrindo, meu amigo é claro que eu acredito Odenilson, eu creio que você 

vai orar por mim e Deus vai me curar aqui hoje. 

E foi neste momento eu quero destacar a fé dele e eu quero dizer o quanto à fé de uma 

pessoa pode ajudar outra, por que quando eu ouvi aquela resposta de fé alegre dele e 

confiante que Deus iria curá-lo através da minha oração, eu senti naquele momento a 

minha fé ser fortalecida e a minha vergonha desapareceu totalmente dando lugar apenas 

para o intercessor confiante começar a orar por aquele irmão enfermo que parecia ter 

muito mais fé do que todos nós juntos ali naquele quarto de hospital. 

Meu irmão foi por causa da fé radiante dele que eu tomei coragem fechei os meus olhos 

e comecei a orar para ele apenas com um pequeno terço na mão esquerda eu fiz uma 

oração simples e de coração, que logo apresentou o resultado, por que enquanto eu estava 

orando de olhos fechados eu vi um homem aparentando ter de 40 a 45 anos dentro do 
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quarto onde nós estávamos este homem começou a caminhar em direção da janela do 

quarto que estava aberta e quando aquele homem chegou até a janela ele passou a sua 

perna direita para o lado de fora da janela e neste momento ele olhou para mim, foi então 

que eu percebi que aquele homem era na verdade o inimigo que fugia e então eu falei em 

pensamento para o inimigo, vá embora eu ordeno em nome de Jesus Cristo então ele 

sumiu. Neste momento eu pensei, quando Jesus entra por uma porta o inimigo foge pela 

janela. 

Quando eu terminei de orar para o meu colega eu olhei para ele e vi que ele ainda estava 

de olhos fechado orando, quando ele terminou de orar eu olhei para ele e lhe disse, o 

senhor me pediu para te dizer mais uma coisa meu amigo, o senhor me falou, Odenilson 

diz para este meu filho que eu o amo muito e de um beijo em sua face, dizendo que este 

é o beijo do senhor para ele, quando eu terminei de falar ele me olhou com um sorriso 

estampado em seu rosto e me disse, não tem problema Odenilson pode me beijar aqui, 

me oferecendo a face esquerda de seu rosto com uma alegria de criança e mais uma vez 

aquela alegria que eu vi em seu rosto deu a mim a coragem necessária para cumprir a 

minha missão, então eu me abaixei e beijei a sua face, já com muita mais confiança, 

respeito e serenidade no meu coração. 

Então eu olhei para ele e disse é isso meu amigo, ele olhou para mim e com uma voz 

confiante me disse Odenilson eu acredito que eu fui curado por Jesus com a sua oração 

graças a Deus, por que quando você orou por mim, as minhas costas esquentaram tanto 

que até agora está quente, imediatamente eu dei graças a Deus, porque eu sabia por 

experiências vividas anteriormente em orações na intercessão que quando esquenta o 

local da enfermidade é sinal de cura do senhor Jesus Cristo, eu fiquei ali um pouco mais 

conversando e então eu me despedi retornando para casa. Chegando à minha casa eu 

contei para minha esposa o que havia acontecido e ela ficou admirada com o que Deus 

fez na vida daquele homem e na minha, porém depois de tudo isso nós precisávamos de 

mais uma revelação que confirmasse a cura dele, mas quando Deus nos daria essa 

confirmação nós não sabíamos então eu resolvi entregar nas mãos de Deus e aguardar. 

Eu sabia que um dia eu receberia essa confirmação bastava agora esperar o tempo de 

Deus, é claro que eu fiquei por muito tempo ansioso por saber se ele tinha melhorado de 

saúde e eu não tinha intimidade para ir até casa dele. Por isso fiz muitos questionamentos 

e cheguei a seguinte conclusão, que Deus faz curas imediatas no corpo físico de uma 

pessoa e eu vi muitas, no psíquico e também no espiritual. Mas ele pode fazer em alguns 
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casos escolher entre uma cura rápida ou ainda uma cura que acontece aos poucos de 

dentro para fora que possa aos poucos mudar o coração da pessoa assim como ele tinha 

me falado e curando primeiro o coração da pessoa para que esta reflita no sofrimento e 

através dele haja uma verdadeira mudança de vida, mas aqui eu faço uma ressalva que 

não é a dor que cura, mas a vontade de Deus que está pessoa seja curada. E eu acredito 

que foi isso que aconteceu com esse irmãozinho em Cristo por que o tempo foi passando 

e eu não o vi mais por alguns anos, eu continuei em oração por ele, mas eu me distanciei 

seguindo a minha vida me encheu de outras preocupações eu comecei uma faculdade de 

Engenharia Civil, onde acabei ficando muito ocupado com os estudos, o meu tempo de 

orar era de casa para o trabalho e do trabalho para casa, foi um tempo corrido que eu devo 

confessar que para estudar deixei a minha família de lado, nesta época eu não consegui 

conciliar trabalho, família, faculdade e por isso eu paguei caro com a minha saúde.  

A carga sobre mim foi tanta que no final do segundo ano de faculdade fiquei doente, tive 

um sério surto e fiquei internado dormindo por três dias, então eu fiz um tratamento, voltei 

para casa e comecei a me cuidar melhor. 

Passaram uns cinco anos sem eu ver aquele colega de trabalho, até que em um dia triste 

onde eu fui me despedir de outro colega que falecera em um trágico acidente no rio 

Paraná, logo depois de eu ter saído da sala onde estava acontecendo o velório e lá estava 

aquele homem que eu havia orado há uns cinco anos atrás em um quarto de hospital, ele 

estava do lado de fora, logo eu notei que ele estava cabeludo, forte, viçoso, então eu me 

aproximei dele e o cumprimentei alegremente, então eu o abracei agradecendo a Deus por 

ele estar curado, então eu voltei para casa naquela noite louvando a Deus, por uma cura 

confirmada após cinco anos. 

E quando eu cheguei a casa eu fui logo contando para a minha esposa que eu o tinha 

encontrado e ela ficou muito feliz, dizendo que é só podia ser Deus mesmo para fazer 

estas coisas maravilhosas. Meu irmão eu posso-te dizer que eu revelarei aqui muitas 

coisas que me acontecera durante a minha vida, mas é importante frisar que cada um de 

nós tem uma missão nessa vida e quando eu vi estas coisas que estão relatadas aqui eu 

compreendi a minha missão e que uma delas é a oração de intercessão pelos necessitados, 

senhor Jesus eu creio em vós. 
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XIV 

A VISÃO DA MONTANHA 

 

Eu penso que tudo o que nós vivemos durante a vida serve de alguma para o nosso 

crescimento na fé e as coisas que eu vi em oração foi o ponto de partida para que eu 

pudesse realmente compreender que aquilo se tratava de algo mais importante de tudo o 

que havia vivido, porque a maioria das pessoas que eu conheço e que vivem anos em 

oração aos poucos eles começaram a me relatar que não conseguiam ver as coisas de Deus 

e nem senti-lo como eu sentia da forma clara que Deus se apresentava para mime foi por 

este motivo que eu resolvi escrever essas poucas páginas, não somente para dar um 

testemunho de fé, mas também para chamar as pessoas a despertarem para fé revelando 

as coisas da minha vida para que elas também possam ler e acreditar que Deus existe e 

que o seu filho amado está sentado a sua direita no trono no céu como está escrito e que 

o seu nome é Jesus Cristo, a minha intenção revelar tudo o que eu vi e aprendi na minha 

humilde e pequena vida na fé. 

No mesmo instante que eu comecei a escrever sobre o que eu tinha visto em oração, eu 

comecei a ver mais intensamente as maravilhas de Deus apresentadas a mim pela oração 

e foi a partir dos acontecimentos deste dia que eu pude confirmar a minha vocação, eu já 

sabia que eu seria um homem que tinha o dom da oração, mas agora eu descobrira o 

porquê eu gostava tanto de orar e isso foi um motivo de alegria para eu ter a certeza deque 

Deus realmente falou comigo aquele dia e continua a falando até os dias de hoje é uma 

benção, assim como também o senhor fala com muitos de seus filhos espalhados pelo 

mundo aconteceu comigo, eu ouvi a Deus mesmo sem ouvir a sua voz diretamente falando 

aos meus ouvidos, o senhor me fez entender o significado das visões que ele iria me 

mostrar abrindo os meus ouvidos e olhos para a fé, mas eu fiquei com medo de esquecer 

os detalhes de cada passagem, foi então que eu comecei a escrever para poder um dia 

poder contar a alguém mostrando em detalhes tudo o que eu ouvi e vi em oração. 

Eu peço a Deus que você meu irmão e as pessoas do mundo inteiro, também possam ver 

e sentir as maravilhas do amor de Deus sendo derramado sobre as suas vidas, para que 

possamos sentir a confiança de que estamos protegidos neste mundo pelos anjos e pelo 

próprio senhor Jesus aqui na terra, para isso é importantíssimo que nós mantenhamos a 

nossa crença no Deus todo poderoso cientes que ele fez maravilhas no passado, que ele 

faz no presente e fará grandes maravilhas na nossa vida, que possamos crer na proteção 
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de Deus que ama os seus filhos ele nos quer livres da dor e do sofrimento eterno, para 

isso devemos estar prontos de coração aberto para receber as suas graças, reconhecendo 

que ele é o nosso Deus todo poderoso que nos quer felizes juntos dele no céu. 

Eu sei que no mundo de hoje ainda temos muitos homens de fé, mas essa fé precisa ser 

mantida viva durante toda a vida, por que Deus age com a sua graça justamente para nos 

ajudar a fortalecer e aumentar a nossa fé e foi exatamente por isso que Deus agiu na minha 

vida em 10 de agosto de 2015, tudo aconteceu logo após eu ter participado de uma 

intercessão com as minhas irmãs abençoadas do grupo de intercessão realizado em uma 

casa de família onde fazíamos os encontros de oração de intercessão, naquele dia o grupo 

começou tranquilo estava tudo bem parecia ser mais uma terça feira comum de oração e 

graça derramada, mas algo maior aconteceu naquele dia a nossa oração fluí com um fervor 

maravilhoso, eu senti uma força muito intensa do Espírito Santo, o sentimento foi como 

se realmente tivéssemos tocado o coração de Deus pai através daquela nossa oração de 

suplica, era como se o seu o nosso senhor Jesus Cristo tivesse ali no meio de nós 

recebendo as nossas suplicas por que nós fizemos uma forte oração de clamor, foi uma 

oração de suplica a Deus para que ele tivesse misericórdia do seu povo. 

Quando eu me lembro daquela intercessão eu sinto muita alegria do quanto ela foi 

abençoada e do quão forte nós sentimos o poder de Deus agindo em nós e após o término 

da intercessão nós fizemos uma partilha em que todos relataram ter sentido a presença de 

Deus entre nós, porém o mais impressionante ainda estava por vir, logo após acabar a 

intercessão eu fui para casa fiquei com minha família na sequência eu fiz a minha oração 

e fui dormi como de costume adormeci rapidamente, mas aquela noite seria mesmo 

diferente por que sem motivo aparente eu acordei no meio da noite e já era de madrugada, 

então eu me virei e peguei o meu celular que estava do lado da cama para ver que horas 

eram ele marcava quatro horas da manhã, mas como ainda era de madrugada e pela minha 

experiência de oração eu logo imaginei que o senhor havia me acordado para orar por 

alguém que estava precisando de oração naquele momento, o outro motivo é que se eu 

não me levantasse para orar eu não conseguiria dormir novamente, isso por que eu sempre 

oro quando acordo a noite. Naquela noite eu me levantei da cama me ajoelhei do lado 

dela e comecei a orar para a minha surpresa eu comecei a ter uma sequência de visões 

durante a oração, eu comecei a ver muitas pessoas caminhando e eu não entendia nada, 

mas eu já sabia que aquilo era uma visão e que precisava prestar bem a atenção nos 

detalhes, por isso eu observava bem para saber contar depois o que eu vi, naquelas vinham 
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até mim algumas pessoas que me faziam perguntas como se eu soubesse responder todas 

as perguntas do mundo, as visões aconteciam e logo se repetia de novo, elas se repetiram 

por vários dias isso aconteceu se repetindo por várias vezes e o senhor me mostrou ainda 

outras coisas mais impressionantes do que aquelas e de novo, o bom é que isso acontece 

até hoje, mas voltando aquele primeiro dia eu fui para o trabalho e passei o dia todo 

pensativo com tudo o que eu havia visto anoite, após o trabalho eu fui para casa e o dia 

logo escureceu eu me deitei pegando no sono rapidamente afinal eu estava muito cansado 

por não ter dormido bem a noite anterior. 

E sem motivo aparente eu acordei de madrugada, olhei no celular a hora e eram quatro 

horas da manhã e não tinha colocado o celular para despertar naquela mesma hora, mas 

eu não questionei e me levantei já sabendo que eu não voltaria dormi aquela noite, então 

me ajoelhei do lado da cama e comecei a orar novamente, mas não demorou muito e as 

mesmas visões voltaram a se repetir novamente, a partir do ponto que eu já havia visto 

na noite anterior e o senhor acrescentava mais algumas passagens que eu que estava 

vivenciando aquilo ficava admirado com a coerência das coisas eram tão extraordinárias 

para mim que eu não queria sair dali sem entender o que aquelas visões significavam, por 

que era uma visão de coisas tão real que eu não só assistia, mas eu também participava 

como se realmente estivesse vivendo tudo aquilo, mas eu não conseguia tocar ou mudar 

nada do que eu podia ver, eu simplesmente assistia de perto tudo o que estava acontecendo 

na vida das pessoas e tentava aprender algo mais, eu me sentia como se estivesse fazendo 

parte de um filme, isso aconteceu até amanhecer e eu fui trabalhar, mas a sensação era de 

que durante todo o dia eu não estivesse saído da oração, quando eu parava quieto por 

algum motivo eu via mais coisas acontecendo então eu procurava manter a minha mente 

focada no trabalho e logo chegou à terceira noite, desta vez eu estava muito cansado por 

ter dormido nas noites anteriores, mas mesmo assim eu fui me deitar com a certeza que o 

senhor logo me acordaria e felizmente para a minha felicidade foi realmente isso que 

aconteceu, eu acordei de madrugada como das outras noites anteriores e novamente como 

das outras vezes eu peguei  o celular e ele marcava quatro horas da manhã e sete minutos, 

eu pensei isso só pode ser de Deus mesmo, por que é impossível eu estar sonhando a 

mesma coisa de novo, então me levantei ajoelhei do lado da cama e comecei a orar ao 

senhor pela minha família, por todos os cristãos quando então eu vi coisas 

verdadeiramente maravilhosa se além daquelas visões que voltaram a se repetir que foram 
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acrescentadas as anteriores como se o filme se repetisse cada vez mais rápido do ponto 

que havia parado. 

Eu me questionava se aquelas visões eram ou não coisas de Deus, mas quando eu me 

lembrava de coisas incomum como eu estar caminhando com um anjo ou com o próprio 

senhor Jesus ao meu lado em uma das visões, era tão real que eu não tinha coragem de 

olhar diretamente para o senhor, por que eu não me achava digno de olhar para o anjo do 

senhor diretamente e muito menos para o nosso senhor e isso durou até quase de manhã 

e eu ainda tinha que trabalhar, eu então clamei ao senhor Deus dizendo a ele senhor eu 

estou cansado, mas eu prometo que vou fazer tudo o que o Senhor me pedir. 

E continuando eu disse eu creio no senhor meu Deus, mas eu já não aguento mais estou 

muito cansado e repeti novamente eu tenho certeza que tudo isso vem de ti meu senhor 

Jesus e de repente as visões pararam de se repetir, eu olhei de novo no celular e já eram 

cinco horas da manhã, eu fiquei feliz que iria consegui dormi na paz de Deus o restinho 

daquela noite, eu estava realmente muito preocupado com meu trabalho então agradeci e 

voltei a dormir tranquilo, sem saber o tamanho da missão que o senhor acabara de me dar. 

Eu fico tranquilo por que sei que isso que aconteceu comigo foi a vontade de Deus Pai, 

isso foi necessário para que eu possa aprender a fazer uma boa oração de suplica com 

simplicidade e fé, afim de ajudar as pessoas que sofrem orando como Jesus nos mandou 

e foi isso que eu aprendi a fazer durante aquelas visões na oração que teve uma sequência 

de nove meses para eu receber o entendimento de tudo o que eu havia visto, já que o 

entendimento que eu recebia por partes separadamente é por isso que nas minhas orações 

eu sempre pedia para o Senhor Jesus Cristo, senhor mostre-me a minha fé que eu ainda 

não vejo e eu supliquei senhor ilumina-me com a vossa luz que eu entenderei a vossa 

vontade. E depois disso eu vi ainda muitas pessoas renovando a sua fé, elas haviam 

voltado a acreditar em Deus e louvávamos o santo nome do nosso senhor Jesus Cristo e 

o seu Santo Espírito e os seus filhos adoraram a Deus em espírito e verdade. 

Depois de alguns meses eu estava dormindo e o senhor me acordou novamente às quatro 

horas da manhã. Eu não tive dúvidas, eu me levantei da cama ajoelhei no chão do lado da 

cama adorando a Deus e ao nosso senhor Jesus, em seguida pedi para que Deus tivesse 

misericórdia de todo o seu povo clamando também por aqueles são mais necessitados do 

seu perdão e da sua misericórdia. 

Meu irmão eu quero que você entenda melhor o que eu estou tentando te contar agora por 

que foi essa a visão que eu tive naquela noite, eu comecei a orar e de repente eu fui levado 
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dali para um lugar de calçamento, aquele lugar parecia um calçadão bem parecido com 

tijolos de peiver novos e totalmente limpo, sobre ele estava um vaso de barro grande, 

atrás do vaso havia apenas uma árvore bonita com uma copa bem grande, eu sabia que 

tinha que gravar bem tudo o que estava vendo para poder relatar depois e fiquei curioso 

para entender o que era aquilo então eu me aproximei do vaso para ver o que tinha dentro 

dele e de repente algo inesperado me aconteceu, eu acredito que foi pela força de Deus 

ele me colocou como por mágica dentro daquele vaso grande de barro, foi como em um 

piscar de olhos e quando eu me percebi estava olhando para cima vendo o céu azul através 

da boca do vaso aberta, eu não via nada mais do que o céu azul a cima de mim quando de 

repente começou a cair do céu uma água pura e cristalina sobre mim, eu comecei a sentir 

a força daquela água que me fez me sentir tão bem que eu queria ficar ali bebendo daquela 

água por toda a vida, mas logo eu percebi que aquela água se tratava de graças do senhor 

que estavam sendo derramadas sobre mim e que aquela água era graça do amor de Deus 

pai saindo diretamente do coração da misericórdia do nosso senhor Jesus Cristo e que 

estava me banhando sem que eu soubesse se eu era merecedor de receber tanta graça 

sobre mim, porém eu o importante era que eu não queria sair dali. 

Quando eu percebi que o senhor Jesus estava derramando tanta benção sobre mim dentro 

daquele vaso e vendo que a água logo iria transbordar para fora do vaso eu disse ao senhor, 

meu Deus o vaso vai derramar e eu estou preocupado com as outras pessoas do mundo 

tem muita gente que estão precisando das vossas bênçãos, mas eu procurei me concentrar 

em pensamento falando a Deus e implorando para que o senhor Jesus me escutasse, mas 

o senhor parecia não me ouvir, por tanto eu insistindo olhei para cima e disse senhor 

podes abençoar outras pessoas com a vossa água para que não derrame e se perca toda 

essa graça, mas parecia que o senhor não me ouvia e a água continuava a encher o vaso 

até que começou transbordar caindo para fora, eu disse senhor está derramando e já está 

bom para mim, mas o senhor continuava a derramar água sobre mim dentro daquele vaso, 

até que o senhor me falou, Odenilson olhe para fora, eu subi até a borda do vaso e olhei 

para fora, mas quando eu olhei para baixo eu tive um espanto quando eu vi que a água 

que escorria do vaso não caia no chão, mas ela se amontoava em volta do vaso como se 

fosse uma gelatina transparente sem tocar no chão, eu fiquei admirado e novamente 

escutei uma voz, Odenilson olhe para cá, eu olhei em volta do vaso e não vi ninguém só 

tinha uns vasos velhos quebrados no chão por toda parte, então eu disse senhor onde o 

senhor está eu não o vejo, ele falou novamente dizendo, Odenilson olhe para cá, 
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rapidamente eu olhei para frente mais além então e lá estava o senhor no meio de muitos 

vasos quebrados, com um dos joelhos no chão e com das suas mãos sobre um dos vasos, 

foi ai que eu resolvi olhar para os vasos mais uma vez e notei que eram pessoas que 

estavam vivas, porém elas agonizavam de dor, notei ainda que um dos vasos estivesse 

rolando para frente e para trás batendo e incomodando os outros, naquele momento eu 

pude sentir uma grande tristeza e uma dor horrível pelo sofrimento de tantos. 

O meu sentimento era uma emoção forte de mais, eu senti como se eles estivessem em 

uma prisão sem paredes, eles eram pessoas livres que se sentiam presos dentro do próprio 

corpo e por causa daquele mal que os cobria as pessoas ficaram revoltadas, enfurecidas 

com tudo a sua volta para tentar aliviar aquele vazio, escuridão e aquela grande dor no 

peito e na alma, um ódio que eles não queriam sentir, por que isso trazia muito mais 

sofrimento a elas, alguns vasos estavam entregues a esta doença espiritual, física e 

psíquica que nem conseguiam se mexer. 

Quando eu olhei para frente eu vi o que estava lhes causando aquele sofrimento, foi neste 

momento que o senhor me mostrou a depressão, ela vinha como uma nuvem espiritual 

densa e muito escura, essa nuvem cobria todos aqueles vasos escurecendo as suas almas, 

ela os impedia de sentir sabor, gosto, alegria, entusiasmo, paz, sentindo somente dor e um 

vazio enorme dentro de si, eles sentiam se completamente sem luz, perdidos na escuridão 

da sua alma, enfraquecidos na fé, eles já não encontravam forças para pedir ajuda, não 

acreditavam mais na cura, nem mesmo a luz do sol que os cobria conseguia penetrar na 

sua vida, por isso eles estavam tão desanimados que não tinham forças para procurara 

ajuda de um amigo ou de um médico e eles já não se importavam com a vida ou com a 

morte, para eles a única coisa que tinham era aquele enorme vazio no peito e a aquela 

escuridão eterna que apertava o peito sufocando a alma, causando quase que um 

afogamento de lágrimas que compartilhavam com sigo mesmo, a dor do peito era tanta 

que era comparada a dor de quem perdeu uma pessoa bem próxima e estivesse ficado em 

luto permanente, eu fiquei ali por um tempo observando eles ouvindo alguns daqueles 

vasos que logo começaram a gemer como se clamassem por socorro e os seus gemidos 

pareciam ter vozes que clamavam olhem para minha miséria por que a minha alma dói e 

o meu corpo treme de frio como facas cravadas no meu peito apertado e por dentro o calor 

que arde brasas, enquanto eu olhava aquele vaso ele se batia para um lado e para outro a 

fim de conseguir sair daquela prisão. 
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Quando eu vi todo o desespero dos vasos que eu percebi que eles não eram vasos e sim 

pessoas eu não tive dúvidas e comecei a clamara o senhor dizendo, senhor Jesus Cristo 

tende piedade dos seus filhos, meu Deus perdoe os seus pecados e alivie a sua dor para 

que eles fiquem livres desse sofrimento, meu Deus tenha misericórdia das pessoas que 

sofrem neste mundo eu creio na vossa cura, ó meu Deus todo poderoso criador do céu e 

da terra, senhor Jesus Cristo eu creio em ti e eu sei que se o senhor estendera vossas mãos 

para eles serão curados de toda dor e toda enfermidade é isso que eu peço meu senhor e 

meu Deus. Quando terminei de clamar ao senhor à água que se acumulava do lado de fora 

do vaso onde eu estava, foi jorrando como uma torrente imediatamente na direção dos 

vasos quebrados, como se fosse uma cachoeira jorrando na horizontal e o senhor Jesus 

Cristo os lavou de todos os seus pecados e começou a curá-los.  

Eu fiquei ali olhando admirado com tudo o que estava acontecendo e vendo o senhor que 

consertava e curava aqueles vasos quebrados, então eu pude entender o que o senhor quis 

me mostrar ali, é por que por muitas vezes estamos precisando de ajuda e o senhor Jesus 

quer nos curar, mas estamos tão fracos na fé, afastados da luz de Cristo vivemos o nosso 

particular sofrimento de vida sem termos forças para pedir ajuda a um amigo, médico e 

muito menos temos fé para pedir perdão a Deus e pela misericórdia do nosso senhor Jesus 

Cristo e sendo Deus um pai que respeita as nossas escolhas dada por ele mesmo no livre 

arbítrio o senhor não interfere a não ser que outra pessoa interceda por nós, então sim o 

senhor estará ali do nosso lado pronto para nos ajudar, nos tirando do sofrimento e 

derramando todas as suas bênçãos sobre nós, bênçãos essas que são jorradas diretamente 

do seu coração, das suas santas chagas pelo seu grande amor por Cada um de nós. 

Após este pensamento, com as mãos estendidas eu agradeci a Jesus em oração, foi assim 

que aquela visão terminou naquela noite, foi então que eu vi a hora que era e então eu 

pude perceber que a minha oração durou mais tempo do que eu poderia imaginar, quando 

um vaso transborda com pela graça derramada por Deus ela não se perde, mas essa graça 

continua a abençoar os seus filhos mais necessitados, principalmente aqueles que não têm 

mais esperança, que estão no fundo do poço, onde a fé foi apenas uma lembrança que 

ficou longe no passado e hoje já está tão abafada pelos seus pecados e prazeres do mundo 

que se tornou impossível ela se lembrar de Deus com fé para pedir socorro, mas tem 

alguém orando por ela e eu te digo com toda a certeza que se não houver uma pessoa que 

interceda, ou seja, se não haver um intercessor que ore a Deus por ela, esta pessoa 

certamente morrerá perdendo a sua vida e a sua alma. 
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Meus irmãos eu tive este entendimento dado por Deus e eu achei que era tudo o que eu 

precisava saber sobre esta visão, mas me coloquei dias depois em oração e descobri que 

somente tinha entendido a metade da mensagem dada pelo senhor neste dia, então eu tive 

outra visão em oração muito mais dolorosa do que a primeira, foi uma sena tão triste que 

eu chorei de tristeza e emocionado eu fiz a minha oração. 

Para que você entenda o que eu vi eu vou te contar com detalhes tudo o que aconteceu, 

eu fui levado até a casa de uma família brasileira, até hoje eu não sei qual era aquela 

região, nem o nome da cidade, somente posso dizer que tenho certeza de que aquela casa 

existe como também existem as pessoas que eu vou falar aqui, por que as vi, como o dia 

claro de hoje.  

Era uma madrugada que o senhor me acordou eu me levantei ajoelhei do lado da cama e 

coloquei-me em oração, tão rápido como em um passe de mágica me vi em um bairro 

cercado de casas de pessoas bem humildes, eu vi logo que não era um bairro nobre, sem 

precisar caminhar fui levado à casa de uma família, quando eu estava chegando a uns dez 

metros da casa, eu não demorei a avistar uma criança, era uma menininha de 

aproximadamente sete anos de idade, que estava do lado de fora da casa, essa menininha 

chorava e gritava pai, meu pai, onde você está papai, eu quero meu pai, eu fiquei sem 

ação, meu coração logo se entristeceu com aquela sena, eu fiquei ali querendo consolá-

la, mas ela não me via e eu nem sabia o que estava acontecendo e assim como eu cheguei 

ali eu tirado da presença daquela criança e eu fui levado até a uma BR e de longe eu vi 

um caminhão furgão branco que havia tombado do lado direita daquela BR, eu fui me 

aproximando e pude avistar um homem ali dentro da cabine e que me pareceu que estava 

já sem vida, naquele momento eu estava preocupado com o acidente que já nem me 

lembrava de mais daquela menininha, à história daquele motorista eu entendi logo ele 

havia saído de viagem para trabalhar como tantos caminhoneiros neste nosso país, mas 

perdeu a vida naquele acidente, era um jovem que provavelmente não tinha completado 

os seus quarenta anos, ele estava fazendo mais uma das suas viagens e a sua filha que 

costumava esperar o pai retornar de viagem como sempre, dessa vez não voltaria a ver o 

pai sorrindo ao chegar de viagem, que a abraçava e logo a pegava em seus braços, por 

que em uma curva da estrada à esquerda seu o caminhão tombou e ele perdeu a vida, ele 

foi levado de sua família e deixou esposa, um filho que chorava dentro da casa e aquela 

sua filhinha que chorava esperando o pai retornar do lado de fora de casa, sem saber e 

entender por que o seu pai demorara tanto para retornar para ela. 
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Depois de ter visto aquela sena triste eu fui levado de volta para o lugar onde eu tinha 

visto aquela criança pela primeira vez e quando retornei novamente aquele lugar, lá estava 

àquela menininha no mesmo lugar que eu a tinha visto antes e com o coração espedaçado 

eu não consegui me conter e com lagrimas nos olhos eu já fui me aproximando de joelhos 

dobrados me derramando em lágrimas eu comecei a chorar com ela mesmo que ela não 

pudesse me ver ali eu compartilhei da sua dor, mesmo invisível bem a sua frente, neste 

momento eu só conseguia imaginar o sofrimento dela que não consegui entender o porquê 

que o seu pai não poderia voltar nunca mais, depois disso todas as vezes que eu me lembro 

dessa sena, as lagrimas escorrem do meu rosto e eu oro a Deus dizendo, ó meu Deus 

conforte o coração desta sua filha e filho, dando força a toda a família, que Deus os 

abençoe, que este nosso Deus abençoe os caminhoneiros do Brasil e de todo mundo, para 

que como caminhoneiros eles não abandonem seus companheiros por um governo ou por 

riqueza, que eles não abandonem suas famílias por distrações no caminho e que saibam 

valorizar este que é o maior bem que podemos pedir a Deus na vida as nossas famílias, 

eu queria que os caminhoneiros pudessem ouvir as minhas palavras, caminhoneiros vocês 

podem transportar todas as riquezas de um país, mas jamais deixem que outros 

transportem para longe de vocês as riquezas que Deus deu a vocês, a sua vida e a sua 

família. 

É por isso que eu te digo que a nossa família precisa ser protegida ela deve ser bem 

cuidada, valorizada por que ela é preciosa, devemos cuidar bem das nossas famílias por 

que elas são bênçãos de Deus pai para nós, por que nós humanos necessitamos de pessoas 

que os amem, assim como precisamos amar e sentir o amor verdadeiro, sendo nós filhos 

de um Deus que é amor a nossa essência é feita de amor e esta é uma das maiores lições 

que Deus quer que nós aprendamos na vida, é de amar sempre, por que Deus é amor, o 

nosso dever como filhos e servos é louvar a Deus com todas as nossas forças e de todo o 

coração, amando o nosso Deus sobre tudo assim como ele nos revela nas escrituras, isso 

significa amar a Deus sobre todas as coisas, independente das inúmeras alegrias que nos 

forem oferecidas nessa vida sobre a terra, confiantes que Deus sempre nos protegerá de 

todos os perigos com suas mãos poderosas de pai zeloso que protege seus filhos livrando-

os de todos os perigos. 

Tudo o que eu já presenciei em oração, já teria sido uma lição mais que suficiente para 

me levara o caminho do amor, mas o senhor quer despertar em nós homens quando vemos 

o sofrimento de uma pessoa, algo maior do que a apenas presenciar a dor do outro e sentir 



 
53 

 

pena por sua desgraça, mas o senhor quer sintamos compaixão, solidariedade, vontade de 

ajudar aquela pessoa, isso é amor, para isso nessa oração o senhor me levou a outro lugar, 

eu fui tirado dali e levado até um hospital desconhecido eu parei bem no corredor de 

entrada, havia lá macas com pessoas deitadas esperando atendimento, aquilo me lembrou 

bem uma dessas muitas reportagens de jornalismo de televisão que todas as semanas 

assistimos em casa, eu fiquei ali parado observando e notei que era um hospital grande, 

mas pelo que eu vi na chegada estava faltando quartos para acomodar os pacientes, o 

senhor Jesus estava na minha frente e eu fiquei de olhos fixos nele para tentar entender o 

que o senhor iria fazer ali, de repente ele foi caminhando devagar e quando passava por 

uma pessoa deitada em uma maca, que estava do seu lado direito no corredor, o senhor 

Jesus Cristo foi passando a mão sobre ela por inteira sem tocar em seu corpo, naquele 

instante eu sabia que o senhor estava curando aquela pessoa, mas como eu não sabia o 

que eu deveria fazer então logo após o senhor passar eu fiz o mesmo gesto sem tocar na 

pessoa pedindo em pensamento para o senhor que ele curasse aquela pessoa e já 

agradecendo a cura por ela recebida, a frente dessa pessoa havia outra maca, sendo que a 

pessoa que estava deitada nesta maca não tinha o braço esquerdo, o braço dela estava 

amputado um pouco antes do cotovelo, o senhor pegou no braço amputado dela e mexia 

com os dedos como se estivesse acertando os nervos, eu observava o senhor e pensei 

como é o senhor que está mexendo assim com tanta força, a pessoa não deve estar  

sentindo dor e logo ele deve estar curado, depois o senhor seguiu caminhando para dentro 

do hospital. 

Depois disso eu fiquei ali parado olhando sem me mexer enquanto o senhor se distanciava 

de mim caminhando para dentro do hospital pelo corredor que seguia, eu fiquei pensando 

o que seria aquelas visões sem entender nada eu abri os olhos e me vi de joelhos no meu 

quarto em oração. Eu passei o dia todo meditando qual seria a resposta certa para aquelas 

visões, então eu cheguei na seguinte conclusão, de que o senhor havia me apresentado ao 

meu dom, ao visitar tantas pessoas sofrendo naquelas visões o senhor me fez sofrer junto 

com elas, ele me colocou onde o intercessor deverá estar, no meio, o intercessor deve 

sentir a dor do próximo e todas as vezes  que o intercessor fizer as suas orações pelo seu 

próximo e este sentir por ele compaixão, toda a vez que ele clamar por socorro, para  

aqueles que necessitam se colocando no lugar do próximo sentindo compaixão da dor do 

irmão, florescerá do seu coração o verdadeiro amor, esse que é o maior dom de Deus 

nosso pai que nos ama infinitamente, então ele ouvirá a sua oração que será atendida 



 
54 

 

instantaneamente e o senhor Jesus Cristo derramará sobre os seus filhos a sua graça e os 

abençoará com a cura da alma e também a cura física, seja qual for a doença  Deus é 

maior, assim seja, senhor Jesus eu creio em vós. 

 

 

XV 

Deus Escolhe os seus Filhos Pela Caridade 

 

Oque eu quero mostrar agora é referente a aquelas pessoas que amam a Deus e são 

verdadeiras e simples de coração, todos nós sabemos que o senhor faz maravilhas e que 

ele é justo em tudo o que faz, é misericordioso, fiel a sua palavra e ao seu amor por nós, 

é por isso que me sinto seguro em te dizer que se você estiver em comunhão com o senhor 

ou se você acha que não está e sente um vazio na sua vida, eu te digo com toda a certeza 

do meu coração que se você pedir com fé ele te atenderá e te dará tudo e muito mais da 

graça que você verdadeiramente precisa segunda a sabedoria de Deus, além de te dar o 

conhecimento segundo a vontade do pai, ele te mostrará o caminho para onde deverá 

seguir você não ficará mais perdido, por que você encontrou o amor de Deus, isso é por 

que Deus sabe das decisões que tomamos na vida que nos fez ficar longe dele, ele nos 

conhece por dentro os nossos maiores segredos tanto os ruins como os bons, seja por amor 

ou pela fé, pelo dinheiro, ou mesmo por nenhuma dessas, não importa como você 

encontrou o senhor o importante é que daqui para frente você será outra pessoa. Eu falo 

isso para você porque eu tive esta visão em oração e gostaria que você prestasse bem a 

atenção porque faz parte do seu chamado a viver na fé. 

Eu me coloquei em oração e logo eu comecei a ficar assustado com o que eu estava vendo, 

eu sabia que desta vez era algo diferente, eu estava orando de joelho e de repente eu me 

vi em um lugar de terra vermelha, sem árvores nem grama, o céu logo em cima de mim 

era de um azul da cor de céu de brigadeiro e bem longe havia poucas nuvens brancas e o 

sol brilhava forte com raios amarelo claro maravilhoso, enquanto eu observava o local eu 

notei que passavam várias pessoas por mim caminhando na mesma direção, eu olhei para 

frente para ver para onde elas estavam indo, quando eu notei que todas elas caminhando 

para um mesmo destino trágico para dentro de um precipício, todas elas caminhavam para 

a morte, mas o incrível é que elas pareciam não se importar, elas estavam alegres e com 

um lindo sorriso no rosto, elas passavam por mime sem me notarem seguiam em frente 
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até caírem naquele abismo sem fim logo a frente delas, então eu observei que entre 

aquelas pessoas uma ou outra pessoa de repente mudava de direção e tomava outro rumo, 

era como se elas soubessem do perigo a frente e sabiam também para onde deveriam ir 

para se salvarem daquela morte trágica, como se alguém já os tivessem avisado do perigo 

à frente e lhes falado desse caminho seguro que os levaria a salvo até o outro lado daquele 

precipício escapando da morte certa. 

Eu não consegui ficar tranquilo vendo aquilo e resolvi olhar em volta para saber onde eu 

estava, mas eu não reconheci nada, por que era um lugar de terra vermelha de chão firme, 

não havia nenhuma cidade por perto e aquele chão soltava pequenos grãos de terra sem 

fazer poeira com tantas pessoas passando juntas, era algo tão diferente que isso chamou 

a minha atenção e eu sabia que eu tinha que gravar tudo na memória o que eu estava 

vendo, por que eu sabia que precisaria contar a alguém um dia, mas eu não conseguia 

entender por que tinha tanta gente naquele lugar esquisito e por que elas estavam 

cometendo suicídio, eu olhei de novo para o horizonte e notei que já estava meio escuro 

e aquele sol maravilhoso já tinha escondido os seus raios, olhei em volta e as pessoas 

passavam por mim, eu não aguentei e me via na obrigação de alertá-las do perigo, eu 

comecei a acenar com as mãos e olhava diretamente para elas, mas elas não me podiam 

ver nem sequer me notavam ali, eu me senti como um fantasma mudo e impotente diante 

daquela situação de perigo iminente que aquelas pessoas estavam correndo e o que mais 

me intrigavam era que aquelas pessoas também não olhavam umas para as outras, dentro 

da multidão cada um andava em sua própria caminhada solitária e individualista em um 

lugar esquisito com sinais do fim do mundo, o pior de tudo isso é que algumas pessoas 

corriam diretamente para o abismo que tinha logo à frente e simplesmente se jogavam 

nele como se quisessem cair, sem se importar se iriam morrer ou não, havia ainda pessoas 

que nitidamente caíram naquele abismo sem sequer notar o perigo que corriam, mas tinha 

que pessoas que pareciam usar da sua coragem para simplesmente saltar com vontade no 

abismo escuro para morte, como se fossem um paraquedista saltando de braços abertos 

de um avião, aquilo pareciam ser o que elas mais queriam na vida. 

Enquanto eu olhava aquelas pessoas eu vi o mais incrível entre todas eram as pessoas que 

caminhavam com vendas nos olhos não enxergando nada do gigantesco abismo a sua 

frente e caminhavam tranquilamente sem medo algum, vi também dois religiosos de duas 

religiões diferentes, eu logo os reconheci por suas vestes típicas os dois caminhavam 

felizes, até ai tudo bem cada um seguia seu próprio caminho, eu os acompanhei com os 
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olhos e notei o contentamento deles que pensavam estar levando alguma coisa nos seus 

braços, mas o problema é que eu olhei bem para eles e não tinham nada em suas mãos, 

mas o pior de tudo é que os dois estavam tão separados em suas religiões, mas agora 

estavam os dois tão unidos pelos sentimentos dos valores que pensavam estar carregando 

rumo a uma reta final trilhada por caminhos tortuosos, essa ilusão que os levaria 

diretamente a morte eterna, eu fiquei olhando para eles e notei que estavam felizes com a 

total ilusão de felicidade que pensavam estar carregando em seus braços, o sentimento 

que eu tive naquela hora, foi de que eles estivessem levando uma montanha de dinheiro 

em seus braços, que lhes daria uma felicidade temporária que a tempos tinham buscado 

no mundo e por tanto eles estavam prestes a morrer por elas e não se importavam, ou não 

sabiam o que estavam prestes a perder, que era o que tinham de mais valor a suas próprias 

vidas. 

Foi neste momento que eu vi dois anjos, um do lado esquerdo e o outro do lado direito de 

uma passarela branca que ia de um lado a outro daquele precipício, cada um dos dois 

anjos tinham uma lança nas mãos apoiada no chão e pareciam guardar a entrada daquela 

pequena ponte, a passarela parecia ser feita de pequenas taboas de madeira na cor branca, 

uma do lado da outra na transversal, não tinham interligações entre si para que alas se 

sustentassem, também não havia corrimão, sem cordas ou apoios e mesmo assim a 

passarela fazia uma ponte de um lado a outro naquele abismo, olhei mais a frente e vi 

algumas pessoas que pararam bem em frente dos dois anjos, que guardavam a ponte e 

rapidamente eles começavam a tirar as suas mochilas das costas e tudo que lhes pertencia, 

eu acredito que se não retirassem tudo os anjos não os deixariam passar, em seguida olhei 

no meio da ponte e vi um homem de lado olhando para traz com olhar apavorado ele 

parecia estar desejando voltar, então eu não sei por que motivo ele simplesmente se jogou 

no abismo. 

Havia outras pessoas na ponte atrás desse jovem que pulou era um homem que quase não 

conseguia parar em pé, a ponte parecia estar lisa demais, nesta hora era como se eu 

pudesse flutuar por cima dele para observá-lo, este homem estava desesperado, mas ele 

olhava para frente onde estava uma senhora caminhando bem lentamente sem olhar para 

os lados ela seguia tranquila o seu caminho, o homem a olhava, mas não conseguia 

entender como ela conseguia caminhar naquela ponte tão escorregadia sem cair. 

Então eu olhei do outro lado da passarela e a minha visão se aproximou para ver os 

detalhes do que estava acontecendo com aqueles dois homens, eu vi do outro lado da 
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ponte duas pessoas penduradas no barranco elas estavam se segurando nas pedras 

tentando subir o barranco para chegar do outro lado, eu podia ver a expressão de dor de 

seus rostos e depois de se esforçar muito e sentir muita dor um desses homens olhou para 

sua mão sangrando e disse em voz alta eu não aguento tanta dor e se soltou, o outro foi 

subindo clamando a misericórdia do senhor para que ele o ajudasse dando lhe forças para 

conseguir subir até chegar próximo do final daquela parede de pedras e quando ele estava 

chegando apareceu um homem usando um manto branco até os pés e este se abaixou 

estendendo a mão para ele e ajudou o jovem a terminar a sua escalada, depois ele abraçou 

o homem santo que o ajudou, naquele momento eu soube que era o senhor Jesus que o 

acabara de salvar aquele jovem homem, mas eu não conseguia ver o seu rosto mesmo 

estando tão perto. 

Depois disso eu me virei voltando o olhar para o lugar onde eu estava antes e novamente 

eu via as pessoas passarem por mim, mas eu não entendia o porquê as pessoas mesmo 

sabendo que poderiam cair naquele abismo resultando no seu fim e a sua perdição eterna 

e mesmo assim elas continuavam caminhando em frente, eu tentei avisá-las gritando, 

acenando para elas, mas tudo foi em vão elas não me enxergavam e também não me 

ouviam gritar que tinha um abismo a frente, por que eu parecia um fantasma eu era 

invisível para elas e o terror parecia não ter fim eles continuava com caindo no abismo, 

outros se jogavam, eu fiquei desesperado e clamei ao senhor para ajudá-los, para que o 

senhor abrisse os seus olhos, mas foi tudo em vão. 

Foi neste momento que eu senti que alguém me falava dizendo, Odenilson vá, veste 

roupas brancas e ponha se no meio das pedras, eu disse que pedras e na mesma hora eu 

enxerguei algumas pedras brancas bem a minha volta eu assustei, mas eu entendi naquele 

momento que era o senhor quem falava diretamente na minha mente, foi uma sensação 

absurda de algo inexplicável, então eu disse, eu não entendi o porquê daquilo e como não 

sabia o que eu estava ouvindo eu arrisquei e perguntei sem questionar, senhor por que eu 

deveria colocar roupas brancas e onde estão essas roupas? 

Eu fiquei esperando, mas o senhor não me respondeu e ficou um grande silencio por um 

momento, eu sabia que não era imaginação minha que o senhor teria falado diretamente 

na minha mente, por que eu sei que isso é totalmente possível para Deus e justamente por 

crer nisso que eu não consegui esquecer aquelas palavras, que por um bom tempo não 

saíram da minha cabeça, foi passando os dias e eu me questionava como assim eu me 

perguntava o que seria as roupas brancas, talvez fosse para que as pessoas pudessem me 
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ver já que aquele lugar estava escuro, porém mais tarde eu descobriria que realmente eu 

estava certo em uma pequena parte deste pensamento, por que a visão que eu tive foi de 

um lugar que de repente ficou sem a bela luz do sol, por tanto uma roupa branca ajudaria 

as pessoas me verem, mas logo eu vi que não era somente para isso. E de tanto tentar 

entender o significado da visão a seguir sem esperar no senhor eu agi por imprudência, 

eu acredito que depois que eu tive essa visão me faltou discernimento e principalmente 

paciência para esperar o tempo de Deus de entender que somente Deus é quem faz 

maravilhas e não o homem. 

Eu sei que é difícil uma pessoa que não vivenciou o que eu vivi entender tudo isso, por 

tanto eu vou logo contando o que eu vi na sequência daquele dia, eu estava ali 

definitivamente no meio de pedras do tamanho de bolas de futebol brancas segurando 

uma bíblia nas mãos, vestindo um manto branco em meio aquele círculo de pedras brancas 

e ouvindo aquela voz que falou em meus pensamentos segundo a minha fé naquele 

momento o senhor me falará alto e bom tom, levante a minha palavra bem alta e então 

mostrarei o caminho para eles. Eu fiz o que eu acreditava ser a minha fé me dizia 

orientando que era o senhor que me havia ordenado e levantei a Bíblia foi neste momento 

que as pessoas que estavam passando por mim, muitas delas começaram a me enxergar, 

porque saia da Bíblia que eu segurava uma luz amarela, muito forte, eu notei que 

finalmente as pessoas pararam para ver a luz que saia da palavra do senhor e olhando para 

frente eu reparei uma mulher que estava a uns dez metros de distância de mim, bem a 

minha frente, ela parecia assustada e com ela estavam três crianças também muito 

assustadas abraçadas em seu corpo e ela as protegia com os braços, uma criança do lado 

esquerdo e outras duas do seu lado direito, dos quatros a minha frente somente aquela 

mulher me olhava, deu para perceber a sua fibra e a sua fé, se fosse possível eu gostaria 

de conhecê-la um dia, por que eu acredito que ela é uma mulher de Deus que precisa 

apenas de uma coisa, ser para sempre plantada na fé pela gratidão ao senhor Jesus Cristo, 

ela é tão especial que mesmo daquela distancia eu pude perceber algo diferente nela, era 

como se eu a pudesse ouvir pedindo algo ao senhor, ela teria pedido uma benção ao senhor 

e mais do que ouvir a sua oração o senhor atendeu o seu pedido, concedendo a ela não 

uma, mas três bênçãos, pela fé professada em seu coração foi tão forte que eu senti um 

imenso desejo deum dia poder encontrá-la e então a primeira coisa que eu diria a ela é 

que na vida dela só falta uma coisa, apresentar um agradecimento a Deus de pés plantados 
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no chão, cintura cingida envolvida no mar do sabor que envolve a toda a terra e com os 

seus braços erguidos para o céu poder louvar a Deus no céu. 

Depois de ter visto isso eu voltei o meu olhar e vi que ainda estava em meio aquele 

tumulto de coisas acontecendo levantei os olhos além da mulher e vi uma grande multidão 

que ameaçavam vir em minha direção, mas havia alguns homens parados a frente deles 

tentando segurá-los barrando-os com as mãos, aquelas pessoas também olhava para mim 

e para um homem que estava em pé do meu lado esquerdo, a alguns metros de distância 

de onde eu estava e ele levantava o seu braço direito, ele segurava algo em sua mão que 

fazia com que a extensão do seu braço o tornasse o homem mais alto do país, eu notei que 

aquilo que ele segurava representava o nosso país e mesmo aquele homem que era para 

mim um homem tão grande, mesmo ele olhava por cima de seu ombro direito para mim 

tentando ver a luz que saia da bíblia, eu notei também que a luz passava por cima de todas 

as pessoas, mas eu somente podia ver o rosto de algumas delas, era como se aquela luz 

não conseguisse iluminar todos totalmente e seu rosto deles ficava meio apagado. 

Foi neste momento que retornei meu olhar para o abismo e vi algumas pessoas parando, 

foi neste momento que vi outra mulher de cor branca, ela estava olhando para mim o seu 

cabelo era curto e de cor escura, ela estava sendo puxado por um homem de braço forte, 

ele parecia puxá-la tão forte que praticamente a arrastava, ela segurava na mão de um 

rapaz que os acompanhavam, o interessante é que aquele homem que a puxava parecia 

saber bem aonde ir e ele não estava disposto a ir para lá sozinho e foi bem esse o motivo 

que me chamou a atenção para eles, por que isso é bonito demais, o que nós chamamos 

de amor verdadeiro, ele estava quase entrando na ponte estreita que fazia a travessia do 

abismo escuro sem fim que eu tinha visto e a mulher continuava me olhando, o engraçado 

é que eu senti como se a conhecesse, mas o máximo que eu me lembro dela é o que eu vi 

aquele instante, por tanto eu procuro acreditar que ela também fará parte da minha história 

de fé em algum momento da minha vida e foi assim acabou esta visão, senhor Jesus eu 

creio em vós. 

 

XVI 

Quando a Montanha se Moveu 

 

Essa foi uma visão das mais impressionantes que eu já tive que e aconteceu exatamente 

assim, eu fui dormir e estava tudo tranquilo, mais não demorou muito o meu sono por que 
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eu acordei de madrugada e como de costume eu me posicionei de joelhos do lado da cama 

para orar, como sempre eu comecei com uma oração de agradecimento e louvor a Deus, 

depois eu pedi para as pessoas que mais estivessem precisando naquele momento da graça 

e a proteção de Deus, então eu abaixei a cabeça e pedi em silêncio para que o senhor 

falasse comigo, dizendo fala senhor que este humilde servo vos escuta assim como disse 

o profeta de Deus, mas para a minha surpresa ao invés de ouvir a voz de Deus eu fui 

levado a base de uma grande montanha de pura rocha da cor de barro branco, fiquei 

admirado com a altura e o tipo daquela montanha ela não tinha vegetação alguma e eu 

comecei a observara sua base imensa, mas de repente como se eu pudesse voar, a minha 

visão começou a subir do lado da montanha e eu admirado com o que estava acontecendo 

somente a contemplava, a única coisa que eu pensava era que aquela era uma montanha 

extraordinária, então eu fui subindo e admirando-a olhando tudo o que podia fixar os 

olhos até chegar ao seu ponto mais alto, notei que as nuvens haviam ficado abaixo de 

meus pés e reparei também que a montanha ia afinando, algo que achei muito estranho, 

mas neste momento eu soube que aquilo se tratava de uma visão, justamente por isso 

continuei olhando intrigado e curioso, prestando atenção nos detalhes por que eu tinha 

certeza que iria precisar saber dos detalhes para contar para alguém mais tarde tudo o que 

tinha visto daquela visão depois que acabasse já que naquele momento eu não estava 

entendendo nada, por isso eu não queria perder nenhum detalhe.  

Então fiquei observando aquela montanha por um tempo, até que de repente, a montanha 

explodiu a minha frente sem que tivesse som de explosão, jorrou pedras de dentro da 

montanha, fogo e lava como se fosse um vulcão, as pedras foram jogadas para todos os 

lados, foi ai que mais uma coisa me chamou a atenção, não havia fumaça e as pedras que 

jorraram todas com tamanhos parecidos, fiquei assustado e admirado ao mesmo tempo 

com o que estava vendo, mas continuei olhando para saber o que significava aquilo. 

Neste momento apareceu um leão que parecia ter saído da montanha e este leão caiu em 

pé em uma rua de asfalto novo que apareceu do nada logo a minha frente e o leão começou 

a caminhar em minha direção, vindo bem lentamente o leão não me parecia ser bravo, 

não rosnava, ele era aparentemente pacífico, mas a sua grandiosidade e Sua Majestade 

me fizeram saber e entender que aquele território pertencia a ele, que em um piscar de 

olhos sumiu bem na minha frente, então a visão acabou sendo que esta foi a 1º de 3º visões 

que eu tive em pouco tempo. 
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Quantas coisas como essas nos são contadas despertando a nossa curiosidade um desejo 

de saber o que isso quer nos dizer, ou seja, ficamos curiosos em entender o significado de 

tudo isso em nossas vidas, é por isso que eu te pergunto o que você acredita ser tudo isso 

que acaba de ler nessas poucas linhas, eu gostaria que você respondesse o que significa 

para você esta visão que eu tive e que você acabou de ler, o que você pensa ser, pense por 

um tempo, tire uma conclusão e guarde para você e somente depois segue a leitura para 

descobrir se você teve a resposta certa. 

Eu te faço essa pergunta por que não é somente tentar adivinhar e sim simplesmente saber 

o significado, por que quem respondeu essa pergunta é capaz de responder todas às outras 

três visões seguintes, por que se você me responder o significado desta visão sem ler os 

próximos capítulos e sem ninguém te falar, poderá responder as outras duas que eu ainda 

não falei, porque aquele viu sabe por completo, conhece os detalhes e tem o entendimento 

correto da montanha do senhor e sendo assim pode confirmar este  entendimento que o 

senhor me deu desta visão, entendimento esse que eu recebi no mesmo momento que esta 

visão acabou. 

Eu começarei falando da montanha, ela é todo o povo de Deus, são todos os cristãos 

brasileiros e estrangeiros, que temem e acreditam em Deus pai, no filho nosso senhor 

Jesus Cristo e no Espírito Santo. 

A lava quente é o fogo do batismo do Espírito Santo, que estava adormecido dentro de 

seus filhos e será reacendido no coração do seu povo e pelo poder do Espírito Santo esse 

povo voltará a se movimentar novamente. 

O leão é o leão de Judá, o povo de Deus, herdeiro por Jesus Cristo e pela sua palavra, que 

mostrará quem é o verdadeiro dono deste território, que mostrará quem verdadeiramente 

manda e andando pelas ruas, desta terra abençoada dará graças a Deus. 

As pedras que faziam parte da montanha e foram jogadas para o alto com a explosão, são 

os filhos do senhor, os que aceitaram os mandamentos do senhor Jesus e que por sabem 

o caminho a seguir, mas aqueles que rejeitaram o senhor Jesus escolheram deixar que 

essa vida os levasse para todos os outros caminhos distantes do senhor Jesus, eles foram 

embriagados pelos prazeres deste mundo e a luz do Espírito que receberam foi abafada 

pelos seus pecados, por viraram as costas para a palavra de Deus e abandonaram as suas 

leis o amor e o devido respeito e louvor a Deus a Jesus Cristo o salvador e ao vosso 

Espírito Consolador. 
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E esta foi a 2º visão, vi o Senhor alegre levantando uma pedra com a sua mão direita para 

o alto, era uma joia maravilhosa como eu nunca vi antes na terra, era de cor azul anil 

brilhante, brilhava tanto a joia do senhor, que ela tinha um brilho que saltava da pedra 

como se tivessem pequenas estrelas em sua volta, era lindo de mais olhar para aquela joia 

preciosa do senhor Jesus. Quando o senhor Jesus girava um pouco a mão para sua 

esquerda eu podia ver uma faixa branca na pedra, como se o interior da pedra preciosa 

fosse toda branca como a neve. 

Depois disso, vi também as outras pedras da montanha que não haviam mudado de cor, 

elas tinham permanecido exatamente como antes, sem brilho algum, apenas na cor de 

barro branco e fosco espalhadas pelo chão de toda a terra. 

Então tive outra visão para obter o entendimento do que significava a 1ª ea2ªvisão, sendo 

está a 3ª visão que eu tive, por isso eu peço se você tem uma Bíblia que a pegue para nos 

ajudar no entendimento da palavra de Deus, porque nós que cremos em Deus sabemos 

que toda a palavra de Jesus Cristo será cumprida. 

E esta foi à visão que eu tive no dia do senhor pela sua misericórdia onde o seu Espírito 

Santo fez as pessoas acreditarem no senhor, homens, mulheres, crianças, velhos, jovens 

cheios de vigor, todos saiam de suas casas e caminhando pelas ruas com as mãos 

levantadas para o céu aquelas pessoas falava em alta voz, eu creio em Deus e glorificava 

o nome do nosso senhor Jesus Cristo, igualmente glorificavam o Espírito Santo de Deus, 

os cristãos saíam de dentro dos templos das igrejas, saíram também os sacerdotes, bispos, 

Diáconos, ministros e os pastores de todas as igrejas dos homens crentes em Deus, todos 

com suas ovelhas se posicionaram debaixo do céu diante de Deus Pai e glorificavam o 

santo nome de Deus e do nosso senhor Jesus Cristo, louvando o seu Santo Espírito. 

É por isso que eu digo que é verdadeiro aquele que disse, o amanhã pertence ao senhor 

Jesus, eu falo isso por tudo aquilo que eu vi em oração, por tanto eu gostaria de dizer uma 

coisa para que fique claro que eu não sei o que acontecerá no dia de amanhã esse 

conhecimento pertence a Deus, eu falo isso para que as pessoas não pensem que eu sou 

adivinho isso não faz parte da minha fé e repito que eu sou apenas um intercessor que fala 

apenas às coisas que eu vi em oração, não posso ir contra a palavra de Deus, por que o 

senhor não tomará por inocente quem o fizer, por isso nunca devemos duvidar da palavra 

do senhor, por que aqueles que são os verdadeiros servos do senhor não duvidarão da sua 

palavra. 
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Mas digo sim que devemos adorar o senhor Jesus pelas nossas vidas em nossas casas, no 

trabalho, na igreja e a céu aberto andando pelas ruas diante de Deus. E como o amanhã 

pertence ao Senhor e a sua misericórdia, sabemos então que hoje é o primeiro dia e este 

pertence ao Pai, que está no Filho e no Espírito Santo. 

O segundo dia pertence ao Filho que está no Pai e igualmente no Espírito Santo, desta 

mesma forma o terceiro dia pertence ao Espírito Santo, que está no Pai e em Jesus Cristo 

nosso Senhor, assim como todos os outros dias da semana. 

Por foi isso eu posso falar o que vi no dia do senhor, neste dia havia muitas pessoas 

gritando alto para que seus vizinhos pudessem ouvir dizendo eu creio em Deus, saiba que 

no meio deles havia pessoas que não acreditavam em Deus, mas elas gritavam dizendo 

eu acredito no Brasil, eles gritavam com as duas mãos com os punhos fechados para cima.  

Eu vi cristãos de toda parte do mundo, neste dia e no dia do Senhor Jesus, eu vi acontecer 

algo ainda maior de tudo que já vi pelo tempo que nos foi dado por Deus, vi um grande 

louvor a Deus pelos cristãos, tão lindo que eu jamais tinha visto na face da terra, uma 

peregrinação de fé, de todos os cristãos de várias religiões, crentes em Deus Pai, no filho, 

Nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, isso aconteceu por um tempo que for 

permitido, por que se lembrarão destes dias os filhos do senhor Jesus e da mesma forma 

faziam as pessoas de vários outros lugares, brasileiros, estrangeiros, eram cristãos de toda 

parte, indo e voltando para o mar, não utilizavam roupas de banho, estavam os homens 

com calça cumprida e camisa, as mulheres também estavam vestidas corretamente como 

se estivessem indo a igreja, junto com as crianças, bebes de colo e os idosos, famílias 

inteiras, quando pisavam na areia descalço em frente o mar, se aproximavam da água e 

se curvavam a beira da água e jogavam água três vezes para cima, em louvor a Deus Pai 

ao filho nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, depois entravam no mar, cingindo 

de água até a cintura, molhando até o meio de cada um, inclusive as crianças, vi os doentes 

e os idosos que não puderam ir até o mar, recebiam de seus parentes água do mar em 

garrafas, para que pudessem fazer o seu louvor, cingindo a sua cintura e praticando a sua 

fé, isso durou todo o tempo favorável que o senhor Jesus nos deu graças ao clamor e 

orações de suplicas que o senhor ouviu do seu povo. 

Entre as pessoas que tiveram que ir trabalhar no dia do Senhor e da sua misericórdia, eu 

vi uma médica que ao entrar em um quarto do hospital, onde estava uma senhora deitada 

aparentemente muito doente, essa senhora era uma paciente que anteriormente essa 

mesma médica já havia dado um diagnóstico sem muitas expectativas de melhora de sua 
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saúde, mas mesmo assim a médica olhou para a sua paciente e disse, você tem fé por que 

eu creio em Deus, a mulher por sua vez respondeu baixinho com um sorriso em seus 

lábios eu também creio e confio em Deus. Eu quis colocar essa visão para que você possa 

perceber que essa médica fez além do dever ela fez a sua parte, mesmo sabendo que toda 

cura está nas mãos de Deus, basta que tenhamos fé para que ela possa acontecer 

primeiramente em nossos corações e sendo também a vontade de Deus em nosso corpo 

físico. 

A palavra do Senhor diz que o trabalho dignifica o homem, assim no dia do senhor o 

cristão que tem fé trabalhará pela vida, pelo amor ao próximo e pela caridade, este 

homem, esta mulher, viverá pelo amor de Deus e na misericórdia do senhor Jesus Cristo 

protegido pelo poder do Espírito Santo. 

Por isso aquele que crê, adorará e louvará o senhor Jesus, se tornando então em uma pedra 

preciosa nas mãos do senhor Jesus. O senhor me mostrou ainda um dos seus servos, 

aquele que foi escolhido porque a sua face transmite a paz do senhor Jesus ao mundo. 

Eu vi quando ele se curvou diante da palavra do senhor, mostrando que não é o servo 

maior que o seu senhor, junto com ele se curvaram também todos aqueles que com ele 

transmitiam a palavra de Jesus, ao fazerem isso eles demonstraram ao mundo a quem eles 

realmente servem, neste momento o senhor e as forças celestes estavam olhando o louvor 

dos seus servos e da sua igreja, ao senhor Jesus e a sua palavra. 

A Bíblia é verdadeira e saibamos todos nós que a palavra de Deus é viva no meio de nós, 

senão acreditarmos na palavra de Deus que podemos tocar ler e aprender sobre a Lei e o 

amor de Deus e assim buscarmos a sabedoria que vem do alto, como podemos crer em 

um Deus que não vemos se nós não temos base sustentável para a nossa fé, nós devemos 

buscar na palavra de Deus o conhecimento do amor e da vida que Deus quer para nós 

juntos do pai que nos ama, assim poderemos conhecê-lo, amá-lo e louvar o seu santo 

nome para sempre. 

Mas não nos deixamos enganar, porque ai daquele que o senhor pediu tão somente a sua 

fidelidade, seu louvor e adoração e esse se recusar o louvor, a honra e a glória a Deus no 

seu santo filho Jesus Cristo e no seu Espírito Santo. Agora prestem atenção porque os 

filhos que tendo o conhecimento da palavra do senhor e após ouvir a palavra da revelação 

do senhor e mesmo assim se negarem render-se ao Senhor Jesus, eu te digo com toda a 

certeza do meu coração que assim serão tratados. Eu revelo que estas pessoas são as 

pedras da montanha que eu vi saltarem para bem longe do senhor, elas sabem que não 
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mudaram sua aparência e que não tinham brilho algum, o destino destes homens eu 

também vi e esta é a visão que tive sobre eles. 

Eu estava em oração e fui levado a um lugar acima das nuvens, bem acima das montanhas 

e lá apareceu o anjo do senhor Jesus, ele estava sentado de costa para mim, então eu vi 

outros dois anjos que se aproximaram dele e lhe entregarem pedras que traziam em suas 

mãos, estas pedras são aquelas pessoas que eu tinha visto saltarem após a explosão da 

montanha e que não haviam mudado de cor, que não tinham brilho algum, este anjo 

recebia e repassava para um quarto anjo, este anjo vestindo uma veste branca, com um 

tecido de linho grosso e maleável, ele estava usando um cinto preto e estava com os pés 

descalços, ele pegava as pedras que não haviam mudado e as colocava uma a uma sobre 

uma rocha retangular bem grande e com o seu pé esquerdo pisoteava a pedra que não 

havia mudado, ele pisava tão forte golpeando a pedra por três vezes, pelo Pai, pelo Filho 

e pelo Espírito Santo, isso era o suficiente para transformá-la em um pó de pedra bem 

fino.  

Então vi um quinto anjo, com uma espátula maior que duas mãos juntas, que recolheu o 

pó que restou da pedra e o jogou em um buraco escuro, que estava a poucos metros dali, 

neste momento cheguei perto do buraco negro para ver onde o pó da pedra estava caindo, 

mas no momento que eu me aproximei do poço escuro eu senti uma força me puxando 

para dentro daquele buraco e eu senti um grande medo, era uma força muito maior do que 

eu podia suportar estando eu estava preste a ser sugado e sem forças para sair dali, clamei 

ao senhor Jesus que me socorresse, assim de repente voltei ao meu local de oração e como 

quem acabara de acender uma luz em casa a minha mente foi iluminada pelo repentino 

significado desta visão em um só instante. 

E este foi o entendimento que tive, era que as pedras sem brilho os anjos trouxeram e que 

depois foram destruídas pelo anjo, são aquelas pessoas que não acreditaram na palavra de 

Deus e que não aceitaram adorar a Deus no Senhor Jesus e no seu Santo Espírito clamando 

pela sua misericórdia, que por tanto não aceitaram uma mudança de vida para seguir os 

seus mandamentos, por isso essas pessoas foram destruídas e jogadas nas profundezas do 

abismo daquele poço escuro e sem fim por toda eternidade. 

Agora com todo o meu respeito me dirijo ao servo do Senhor Jesus e digo com toda 

autoridade que me foi dada pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor, para dizer-lhes que se 

curvem diante da palavra de Deus e mostre a quem vocês realmente servem, adorando o 

santo nome do senhor Jesus, saiba que, ai dos servos que conhecendo a verdade da 
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palavra, decidir mesmo assim não fazer a vontade do senhor, estes são aqueles que não 

seguiram a palavra do senhor e deixaram de se curvar em louvor a Majestade de Jesus 

Cristo, por isso eu te conto mais algumas coisas que eu vi e uma delas é que este nunca 

receberá o cesto da caridade, o cesto ficará vazio até chegar o dia em que o senhor dará 

ordens aos seus servos, para retirar a sua palavra de dentro do cesto da caridade e então 

ele mandará queimar todo o resto, para que todos saibam que depois da desobediência 

vem o fogo, que devora tudo, sabendo que até as cinzas daqueles que não acreditam em 

Deus serão jogadas no buraco sem fim e mesmo as cinzas arderão de dor, porque faltou 

o louvor a fé, a humildade, esperança, caridade e amor. 

Para que saibais vós servos que pediram homens de sabedoria, o senhor fala, por que 

vocês procuram sabedoria em homens que detêm apenas o conhecimento e não tem 

humildade nem amor, é certo que quem busca o conhecimento busca a sabedoria, mas se 

não houver amor, humildade e caridade de nada lhes valerão o conhecimento adquirido 

porque ele não lhe será o suficiente. Porventura não sabemos nós que a sabedoria não está 

no homem, mas em Deus e a sua sabedoria vem diretamente do seu trono e que é Deus 

quem capacita o homem, por isso que sábio é o homem humilde que ama e conhece o 

Senhor teu Deus, pois este amou tanto a Deus que pediu primeiro pelo seu povo e não 

para si, por amor aos seus irmãos e reconhecendo nele o seu valor Deus lhe concedeu 

grande sabedoria. 

Por isso ele diz, vá louvar o seu Deus diante do céu e do mar, mas antes retire as tuas 

sandálias pise na areia do mar, aproxime-se e curve se jogando três vezes as águas do mar 

para cima, louvando a Deus Pai ao Filho o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo 

depois entrem no mar, vá até o meio com os pés plantados na fé cingindo de água a tua 

cintura levante as suas mãos em louve a Deus, ao fazer isso não deixe que a água molhe 

a tua cabeça, para que ninguém confunda o seu louvor a um batismo, por que aquele que 

já foi batizado uma vez em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, já está e basta, saiba 

que a o render a Deus o seu louvor que ele já o tem abençoado e se agradado com o seu 

louvor e o abençoará ainda mais, sigam no também todos os servos do senhor que o 

acompanham por todo o tempo, filhos que do senhor receberam o chamado para viver 

segundo a palavra de Deus, a estes ele diz, abrem seus corações e seus olhos, afinal a 

palavra já diz que não é o servo maior que o seu senhor, por isso eu te digo acreditem em 

Jesus Cristo vivendo segundo a sua palavra, ele disse ainda devem ir também toda a igreja, 

todos os cristãos de todas as igrejas que acreditam em Deus e na sua palavra, a adorarem 
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a Deus no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo, por que o senhor Jesus disse que 

aqueles que o pai me deu eu não lançarei fora, Jesus eu creio em vós. 

 

 

XVII 

Os Pecados Revelados 

 

Bom, eu sei que é esquisito quando eu coloco um subtítulo como esse, falando sobre a 

revelação dos pecados que deveriam estar bem escondidos e esquecidos, é bem isso o que 

nós fazemos quando pecamos, deixamos os pecados bem escondidos achando que 

ninguém viu, mas de repente eu tive um sonho que escancarou os meus pecados e foram 

colocados bem na minha frente todos os meus erros, me enchendo de vergonha e de 

arrependimento por tê-los cometido. 

O sonho que eu tive começou assim, eu estava segurando um carrinho de mão deste que 

os pedreiros usam para carregar massa de cimento, neste carrinho estava deitado um 

homem moreno de bigode, que tinha mais ou menos um metro e setenta e cinco de altura, 

do meu lado direito eu notei que tinha um homem todo vestido de branco até os pés, eu 

não tive coragem de olhar para ele por que eu pensei ser um anjo do senhor que me 

acompanhava, sem saber o que estava acontecendo, eu comecei a caminhar levando 

aquele homem deitado naquele carrinho aquilo já estava me parecendo uma situação 

muito estranha e piorou ainda mais quando o homem que eu carregava começou a dar 

gargalhadas dizendo bem alto, há eu já cometi muitos pecados, depois disso ele começou 

contar os pecados que ele tinha cometido em alta voz e dava risadas com ar de deboche, 

eu fui ficando envergonhado e muito triste, por que o anjo do senhor estava ouvindo 

aqueles pecados e não somente por isso, mas principalmente por que eu logo percebi que 

aqueles pecados que o homem estava dizendo serem dele, simplesmente não eram, na 

verdade ele estava revelando todos os pecados que eu cometi na vida até aquele momento 

gritando em alta voz até os meus pecados mais íntimos que cometi quando me afastei da 

luz de Deus, eu sabia que todos aqueles pecados revelados eu já havia me confessado, 

mas mesmo assim eu senti vergonha e ele contava dando risada, mesmo não sendo aqueles 

pecados considerados graves, eu senti muita vergonha por ouvir os meus pecados sendo 

declarados diante do anjo do senhor que me acompanhava do maior até aqueles 

pecadinhos pequeninos que eu nem me lembrava de mais aos quais eu já havia pedido 
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perdão para Deus, mesmos esses ele falava, fiquei muito encabulado com aquela situação 

constrangedora enquanto caminhava levando o homem naquele carrinho. 

Apesar das coisas que aquele homem estava falando estarem me afetando profundamente 

me enchendo de vergonha por que ele estava revelando os meus pecados mesmo assim 

nós continuamos caminhando com ele falando e dando gargalhadas estando deitado no 

carrinho até que chegamos a um viaduto onde eu avistei um homem sentado sobre vários 

banquinhos empilhados um sobre o outro me tirou totalmente a atenção e preocupado 

para que aquela pessoa não caísse já que estava sentada nos banquinhos empilhados que 

vinham da pista de baixo do viaduto até chegar paralelo à pista que eu estava então 

rapidamente parei o carrinho colocando-o no chão e aproveitando que eu parei o homem 

que estava no carrinho saiu correndo rapidamente, eu não notei, mas o anjo já havia 

desaparecido tudo isso por que eu fiquei preocupado com aquele homem sentado nos 

banquinhos eu só não queria que caísse daquela altura, então olhei para o homem sentado 

no banco de costas para mime chamei a sua atenção dizendo, tome cuidado ai em, neste 

momento o homem foi virando o rosto bem devagar para mim me olhando com um olhar 

sinistro e um sorriso sínico na face, foi quando eu percebi que se tratava do inimigo que 

estava ali, ele me fez entender que ele não queria que eu fizesse a vontade de Deus e dizia 

que eu iria sofrer alegando que eu também era um pecador por isso não deveria falar o 

que Deus me dissera, na hora que ele disse essas palavras eu renunciei em nome de Jesus 

Cristo, dizendo que se for esse o problema, se aquele homem que havia revelado os meus 

pecados estivesse esquecido de algum pecado que eu cometi na minha vida, que eu iria 

procurar um sacerdote para me confessar de novo e que eu iria fazer tudo o que o senhor 

me mandara fazer em seu nome. 

Quando eu terminei de falar, voltei onde eu tinha iniciado aquela caminhada e vi o 

inimigo tão furioso que sua face parecia várias faces uma do lado da outra, separando e 

juntando novamente, notei que atrás dele havia fogo e que era uma lavareda de fogo na 

cor amarela que passava acima de sua cabeça, então ela me olhou e disse algo que eu 

desconsidero totalmente por que eu creio em Deus, por que a minha confiança está no 

senhor Deus que fez o céu e a terra, por que não importa a raiva do inimigo, o importante 

é que o senhor está comigo e nada me faltará, o senhor Jesus está comigo e ele não me 

faltará. 

Depois daquela visão a minha preocupação era apenas ade me confessar o mais rápido 

possível, mas como Deus é perfeito em tudo no que faz e ele está no controle de tudo, 
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tanto que quando passou algumas semanas, a nossa igreja resolveu realizar um dia para 

que os fiéis fizessem vinte quatro horas de oração pedindo pela misericórdia do senhor e 

eu fui convidado para orar na intercessão junto com outros intercessores, é claro que eu 

aceitei com muita alegria e quando chegou o dia eu fui animado fazer a minha oração, 

mas quando eu cheguei à igreja havia um padre atendendo confissões do lado de fora da 

igreja à meia noite, vendo aquela oportunidade de redenção eu não pensei duas vezes e 

disse para o senhor eu vou me confessar antes da intercessão, então eu aguardei na fila da 

confissão por meia hora até chegar a minha vez, então contei tudo para o padre os meus 

pecados, confessando diante dele, naquela intercessão eu entreguei a Deus que pai eu 

apresentei todos os meus pecados, confessando também o sonho que eu havia tido e os 

pecados que foram apresentados pelo homem diante de mim, ele ficou admirado com a 

minha confissão e me disse que Deus está sempre pronto a nos perdoar, basta apenas que 

nós nos arrependamos de nossos pecados e de coração aberto com humildade 

confessemos nossas culpas com a verdadeira intenção de mudança de vida, isso é 

conversão, depois de ouvir uma essa resposta eu pude notar que aquele padre era 

verdadeiramente um servo abençoado por Deus e foi assim que terminou minha confissão 

eu agradeci a o padre e as suas palavras, depois eu fui fazer a minha oração de intercessão, 

eu participei da intercessão e depois fui para casa, mas algo não se resolveu dentro de 

mim, faltava à resposta do sonho que eu tinha tido e eu fiquei assim por um bom tempo 

pensando o porquê de aquele homem estar falando os meus pecados e quem era aquele 

anjo, por que de um sonho tão diferente eu estava precisando de uma resposta. 

Passados alguns dias, enquanto eu orava, eu pedir ao senhor a resposta daquele sonho e 

ele me respondeu e eu vi de novo o homem saltar do carrinho de mão ao qual eu não tinha 

dado tanta importância, eu vi que não era sonho, eu pude perceber melhor as roupas do 

homem que estava do meu lado, ele tinha roupas brancas até os pés era diferente até no 

jeito de andar, então eu acreditei naquele momento que era o senhor que me acompanhava 

e eu até então, não havia percebi a sua santa presença e fiquei cheio de alegria. 

É por isso que a o terminar aquela visão eu já sabia a resposta como se alguém tivesse me 

falado, em pensamento eu reconheci que somos todos pecadores, mas se pecarmos nós 

devemos ter a consciência do nosso erro e nos arrepender de ter pecado, para consertar 

isso a única solução seria pedir perdão para Deus em uma forte suplica crentes na sua 

misericórdia e confiantes que pelo seu amor de pai ele já nos tenha perdoado, pois 

somente assim é possível esvaziar o carrinho do nosso coração entregando nas mãos do 
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senhor Jesus todos os nossos pecados, mágoas e sofrimentos, por que não podemos 

esquecer que foi Jesus que carregou na cruz todos os nossos pecados, sofrimentos e dores, 

o que nos resta agora é somente pegar a nossa cruz e seguir lutando com fé em Deus para 

poder pela misericórdia e o amor de Jesus Cristo vosso filho um dia ser recebidos na 

morada que o pai preparou para nós os seus filhos muito amados e juntos dele poderemos 

louvar e glorificar a Deus e o seu santo filho Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo 

por toda a eternidade, Amém. 

 

 

XIII 

A Espada da Justiça 

 

Depois de alguns dias eu tive outra visão, os relatos que eu vou contar para você agora eu 

vivi em vários momentos durante as minhas orações na madrugada, a primeira vez que 

aconteceu eu estava dormindo e eu fui acordado pelo senhor para orar as quatro horas da 

manhã e depois disso, sempre que me acontece algo parecido assim eu procuro não 

questionar o que vejo, por que graças a fé que Deus me deu eu tenho a certeza que tudo 

o que eu vejo em oração é da vontade de Deus, por que eu sei que estou em sintonia e 

comunhão com o senhor, de dia ou de noite. 

E foi assim que mais uma vez eu fui levado em oração a uma visão nada comum, logo 

que comecei a orar eu senti como se uma voz me falasse, Odenilson coloque se a serviço 

posicione se entre as pedras, então você ficará em oração pelo tempo que lhe for 

apresentado alguma mensagem em oração, foi então que eu vi o lugar que se abriu diante 

dos meus olhos, era a céu aberto em um grande gramado, eu estava de joelhos com uma 

roupa branca segurando uma espada prateada com a ponta cravada no chão, eu mantinha 

a espada em pé segurando próximo da empunhadura, eu fiquei assustado pensando o que 

seria aquilo e fiquei ali observando sem ter resposta que me satisfizesse à curiosidade que 

eu sentia e acalmasse o meu coração, não tive opção a não ser falar com o senhor dizendo, 

meu Deus, eu sei que se fosse há quinhentos anos atras e estivéssemos em guerra com 

certeza eu lutaria pelo meu país, mas senhor eu sou apenas um eletricista de profissão e 

um intercessor por devoção, o que eu posso fazer a não ser orar e pedir a sua misericórdia 

para todo o povo brasileiro e para todos nós. 
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Neste momento apareceu outra espada vinda do céu com uma ponta afiada, maior e mais 

larga, com uma força poderosa que descia bem devagar sobre a espada que eu segurava 

fazendo desaparecer a espada que eu segurava, enquanto tomava o seu espaço, eu fiquei 

assustado e soltei a espada rapidamente caindo sentado na grama com medo do que 

poderia acontecer naquele momento incrível, eu fiquei olhando que tipo de aço potente 

era aquele que era capaz de devorar o metal de uma espada, a espada do senhor tinha uma 

cor cinza que no momento me deu muito medo, ela desceu consumindo em silencio toda 

a espada que eu tinha até chegar ao chão, foi quando a terra começou a fazer um barulho 

de estar trincando o solo como se fosse abrir ali uma fenda enorme, esse barulho durou 

todo tempo que ela cravava no chão e quando a espada parou, eu comecei olhar a espada 

de baixo para cima acompanhando a sua beleza crente que era mesmo a espada do senhor 

Jesus, quando olhei na empunhadura, era como se eu pudesse de alguma maneira enxergar 

quando Jesus foi crucificado no calvário, foi quando tive a certeza que era a espada do 

senhor, notei ainda que tinha mais uma coisa que estava fundida junto com o cabo da 

espada, eu me levantei para ver o que era e logo eu percebi que se tratava de um livro 

aberto em cima da espada, feito do mesmo aço da espada, eu sabia que tinha alguma 

palavra estaria escrita nas páginas do livro, então me aproximei do livro, mas não 

conseguia ler, algo estava embaralhando a minha vista, eu imaginei ser uma bíblia e sabia 

de alguma forma que tinha dois versículos escritos na página do lado esquerdo do livro e 

dois versículos na página da direita, no meu intimo ouvia alguém me dizer, você vai 

encontrar quatro versículos sendo dois de livros diferentes na mesma página, dois estão 

do lado esquerdo e dois do lado direito dito isso acabou aquela visão. 

É claro que eu fiquei curioso para saber o que estava escrito naquelas páginas, foi quando 

resolvi procurar na bíblia, mas como encontrar quatro versículos dois de livros diferentes 

juntos na mesma página da bíblia que me pudesse revelar o que significava tudo aquilo, 

eu sei que era praticamente impossível, mas mesmo assim passei um bom tempo tentando, 

até que desisti de procurar.  

Passados alguns dias eu fui trabalhar e já não me lembrava daquela visão, nos dias 

seguintes eu estive muito ocupado com as obrigações da minha família, até que nas 

minhas orações diárias eu me lembrei dessa visão, foi quando eu lembrei que havia um 

lugar que eu ainda não tinha procurado era na famosa internet que naquele mesmo dia eu 

fui procurar e lá estavam eles, todos os quatro versículos na primeira página que eu abri 

da internet estavam os quatros versículos diferentes em uma mesma página do mesmo 
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tamanho e com os mesmos tipos de letras que eu tinha visto no livro, estavam dois do 

lado esquerdo e dois do lado direito, quando eu li no mesmo instante eu percebi que eram 

aquelas as palavras que estavam escritas naquele livro abençoado que por algum motivo 

não me foi revelado na oração, Deus colocava essa certeza em meu coração, não precisei 

procurar novamente e aqui estão os versículos que eu encontrei.  

A justiça enaltece uma Nação; O pecado é a vergonha dos povos.  

Provérbios14:34;  

Para o justo é uma alegria a prática da justiça; mas é um terror para aqueles que praticam 

a iniquidade Mateus 5:6; 

Bem aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados! Efésios 6:14. 

Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça. 

Provérbios 21:15. 

 

XIX 

Visão do Segundo Dia 

 

Eu queria poder mostrar para vocês meus irmãos o que eu tenho visto, mas como isso é 

praticamente impossível eu preferir escrever, por isso eu vou falar agora sobre esta visão 

dada a mim em oração, eu vi neste dia o dia da misericórdia, também conhecido como o 

dia do senhor Jesus o cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo e isso somente 

é possível pela fé, através do amor, da conversão do homem, pela humildade e total 

mudança de vida, por esse motivo que Deus tenta nos orientar durante a nossa vida, para 

que possamos entender a sua vontade e a sua palavra. 

Quando eu era jovem e sem muito conhecimento eu recebi por muitas vezes pela fé no 

senhor alguns sinais desse dia, porém na época eu não entendia quase nada o que o senhor 

me mostrava em oração, porém agora eu juntei esses sinais e acredito que o senhor queria 

me poupar já que a resposta para aquelas visões iria demorar muito ainda para eu receber. 

O que eu me lembro desse dia é de ter visto em oração na intercessão há uns 15 anos atrás 

uma camiseta branca com a uma imagem de Jesus com os braços estendidos na parte da 

frente da camiseta e atrás da camiseta tinha uma imagem de Maria com os braços 

estendidos, em cima da imagem de Jesus estava escrito, Unidos com Jesus e Maria. 
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E atrás da camiseta estava escrito, Unidos com Jesus Pelos necessitados, neste dia eu 

recebi este entendimento e fiz questão de compartilhar com todos os intercessores, eu 

entendi que o senhor estava alertando que já era hora de trabalharmos pela caridade, então 

conversamos e resolvemos que faríamos camisetas o quanto antes e ficou acertado assim, 

mas como tudo nessa vida passa o tempo foi passando e esquecemo-nos de fazer as 

camisetas. 

Passados mais ou menos 10 anos desta visão, eu vi novamente na intercessão a mesma 

visão e então eu insisti para que nós fizéssemos as camisetas que fora mostrado para mim 

em oração, então conversamos entre os intercessores e por fim fizemos as camisetas, as 

recebemos e logo começamos a usá-las apenas na intercessão, depois começamos usar 

também nos grupos de oração, mas ficou sem sentido e os intercessores inclusive eu parei 

de usar. 

Depois de alguns dias em outro encontro da intercessão eu recebi outra visão enquanto 

orava, nesta visão eu passava por um portão grande, onde tinha uma estátua do senhor 

Jesus do lado direito da entrada do prédio, ele estava com os braços estendidos em minha 

direção e do lado esquerdo da entrada deste prédio, tinha uma estátua de Maria, também 

com os braços estendidos, as duas estatuas tinham uns três metros de altura, mas era só o 

que eu podia ver, por que daquele ponto eu não conseguia passar e por isso eu não sabia 

o que significava aquela visão, então não falei nada para ninguém e guardei para mim 

aquela visão. 

Quando chegou ao mês 10/2015 quando eu completei 40 anos de idade, eu estava em 

oração em minha casa e de repente eu fui levado em oração até aquele mesmo prédio que 

eu tinha visto em oração na intercessão, primeiramente eu o vi do alto como se estivesse 

em um helicóptero e eu pudesse olhar a cobertura do prédio inteira, vi toda a sua 

arquitetura externa, vi os detalhes externos e fiquei admirado com tudo. 

Assim posso detalhar para que você também possa ver um pouco de como era 

maravilhoso aquele prédio. 

A cobertura do prédio tinha a forma das duas mãos do senhor Jesus abertas e encostadas 

uma do lado da outra, como as mãos de um Deus que nos oferece as suas graças de graça, 

dadas pelo seu amor e pela sua misericórdia, brotava uma água cristalina dos furos das 

mãos do senhor e escorria entre os seus dois dedos menores caindo atrás do prédio dentro 

de um cercado, foi então que levantei os meus olhos e estava escrito na parte de traz do 

prédio, comunidade unidos com Jesus e Maria pelos Necessitados, do lado de um grande 
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barracão que mais parecia um ginásio, a arquitetura do prédio era com paredes pintadas 

de branco e onduladas na vertical eu achei bonito, porém eu não entendia o que era aquilo, 

eu fiquei muito curioso para saber o que tinha atrás do prédio e que eu não consegui ver 

direito nem entender o que significava, por que eu estava sendo acompanhado por uma 

pessoa que me levava, mas ela passou rápido demais por ali, era um homem, ele estava 

usando uma veste branca mais parecida com a roupa de um anjo e por vergonha ou 

respeito a sua autoridade eu não tive coragem de pedir para voltar, além de que ele não 

conversava comigo, parecia somente me acompanhar para me mostrar tudo. 

Neste momento ele me levou até a entrada do prédio e aí sim eu me senti como se estivesse 

sendo acompanhado por um anjo, passamos caminhando pelas duas estatuas a de Jesus 

do lado direito e a estátua de Maria do lado esquerdo que estavam em frente do prédio, o 

piso da entrada era feito de calçada com tijolos tipo peiver. Então entramos em uma área 

coberta e vi dois pilares de ferro que apoiavam a estrutura do teto, era pintado na cor preta 

com quinas de ressalto como um ponteiro usado por pedreiros.  

Olhei para o piso próximo dos dois pilares e vi algumas pedras vermelhas na cor de 

sangue, neste momento imaginei que os pilares fossem os pregos que haviam sido 

cravados nas mãos de Jesus na cruz, aquela pintura da cor de sangue escorria dos dois 

pilares para o mesmo lado, indo na direção das pontas dos dois dedos menores das mãos 

do senhor que eu tinha visto na cobertura do prédio, fiquei pensando serem estes uma 

representação do sangue que escorria dos pregos e estava indo na direção daquele cercado 

que eu havia visto antes atrás do prédio e me perguntava o que poderia ser aquilo, mas 

como tinha uma pessoa do meu lado, que me acompanhava não tive coragem de ver o que 

era, nem tão pouco me atrevi a olhar para a pessoa ao lado, eu achava que era um anjo 

por que ele me mostrava tudo àquilo sem falar nada então não arrisquei abrir a boca e 

continuamos andando até que parei a uns dez metros de uma grande porta de vidro, nesta 

porta eu avistei de longe duas imagens, uma imagem era de Maria do lado esquerdo da 

porta a outra imagem erado nosso senhor Jesus Cristo à direita, quando olhei para a 

imagem de Jesus na porta, eu levei um susto e parei de caminhar, achei que a imagem do 

senhor desenhada no vidro iria saltar em minha direção, por que a perna direita da imagem 

se moveu para frente e retornou novamente, porém o pé direito do senhor parou naquela 

posição, fiquei admirado dei uma pequena parada e o anjo que me acompanhava também 

parou a uns dois metros a minha frente, mas quando eu percebi que a estátua parou de se 

mexer nós continuamos em frente. 
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Quando cheguei à porta fiquei olhando o pé do senhor Jesus ele estava ressaltado do vidro 

com um formato também de vidro transparente como se tivesse sido esculpido daquela 

forma eu fiquei impressionado com aquilo, porém foi só o anjo do senhor chegar perto e 

a porta se abriu, quando eu olhei dentro do local fiquei ainda mais admirado, era a casa 

de Deus, eu não pensei duas vezes, imediatamente dobrei meus joelhos no chão traçando 

em mim o sinal da cruz em sinal de respeito e adoração a o senhor Jesus que eu logo vi à 

frente, atrás do altar no santíssimo sacramento, em seguida olhei para o teto da igreja e vi 

uma imagem do senhor Jesus, grandioso como a sua majestade, a imagem era tão grande 

que os pés do senhor estavam no teto da igreja próximo à porta e o seu olhar estava sobre 

o altar onde estava cabeça do senhor, no seu manto tinha a face de todos os cristãos 

gravados nele que passavam sobre as ondas de seu manto como vento que toca nas árvores 

em quanto os tempos passa para todas as nossas gerações, era como se eu pudesse olhar 

os tempos passados vendo as pessoas que viverem na fé que faziam parte do corpo de 

Jesus Cristo naquela imagem maravilhosa, era tão lindo que desejei colocar aminha face 

no manto do senhor Jesus, naquele momento. 

Os seus braços estavam abertos e se estendia de uma parede a outra, dos dois lados do 

templo, era possível tocar os dedos do senhor Jesus, porque seus dedos ressaltavam da 

parede e mais. 

Do altar saia uma escada dos dois lados, das paredes da esquerda e da direita, subia uma 

rampa que facilitava este contato com o senhor Jesus. Nas paredes dos dois lados estavam 

desenhadas pessoas vestidas de branco não sei se eles eram anjos ou os santos que 

acompanhavam o Senhor Jesus. 

E logo que eu olhei para frente eu vi atrás do altar, onde estava o santíssimo sacramento 

uma luz amarela, com fleches curto para todos os lados, como a luz do sol e no centro 

subia uma coluna em direção ao teto formando uma cruz, brilhante, como se o pintor 

tivesse jogado pedras de cristais ou diamante na pintura amarela da parede, havia ainda 

dois anjos desenhados na parede, um do lado esquerdo e outro do lado direito dessa cruz, 

com grandes asas, cada anjo apoiava a cruz com uma das mãos, com a outra mão eles em 

sinal de adoração elevavam-na em direção a Jesus no teto, ao qual eles mantinham olhar 

fixo em sinal de honra e glória ao senhor Jesus e foi assim que esta visão terminou, eu me 

vi de volta no meu quarto de joelhos e admirado eu agradeci a Deus e a Jesus Cristo em 

louvor, mas eu ainda estava curioso em saber o que tinha atrás do prédio. 
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Depois de ter tido aquela visão eu continuei orando esperando ver de novo aquela 

maravilha que até então eu não tinha explicação, até que um dia em uma das orações que 

eu faço normalmente de manhã em meu quarto, repetiu aquela visão e então eu penso que 

isso aconteceu para que eu pudesse fixar os detalhes do prédio, já que Deus sabe que a 

minha memória funciona por repetição e não por fleches. 

Assim essa visão se repetiu por dia até que certo dia eu passei com o anjo do senhor toda 

a primeira parte desta visão e depois ele me levou para parte de trás do prédio.  

A minha alegria é que a resposta de Deus foi mais do que eu esperava ver e muito mais 

surpreendente. A lembrança mais marcante que eu tinha era do sangue pintado no chão 

que eu tinha visto na visão anterior, mas dessa vez eu fui levado pelo anjo a ver muito 

mais a misericórdia de Deus eu caminhava com tanto medo de pisar nas pedras vermelhas 

que eu nem conseguia andar direito, enquanto eu caminhava com o anjo do senhor pela 

calçada e quando cheguei atrás do prédio eu vi aquele cercado de pilares, eles formavam 

um grande coração, dentro dele havia um grande vaso enterrado e somente a sua borda 

dourada era possível ser vista fora da terra, o vaso estava cheio com um piso bruto de 

cimento até próximo à boca, em volta dele havia um canal que levava a água até os furos 

dos pés do senhor, onde a água entrava e sumia, o fundo do canal era de pedra azul clara, 

então fui subindo o olhar e vi a parede do prédio que era no formato do manto do senhor 

Jesus, como se todo o prédio fosse o seu corpo e ali do meu lado estavam os pés 

perfurados do senhor, acima estavam apenas as suas mãos, que formavam a cobertura do 

teto do prédio, fiquei impressionado, mas a visão terminou e eu fiquei novamente sem 

saber o que significava tudo aquilo. 

Eu fiquei pensando um bom tempo em tudo o que eu tinha presenciado, por várias dias 

ainda chegando até pensar que as visões tinham acabado, até que em uma oração foi me 

mostrado novamente aquele lugar, mas dessa vez foi diferente o local estava cheio de 

pessoas por todos os lados, havia crianças brincando, perto do cercado em forma de 

coração que eu tinha visto, tinha um grande ginásio e em volta dele às pessoas esperavam 

em uma grande fila indiana dentro daquele corredor que estava escrito com letras de 

forma, comunidade unidos com Jesus e Maria pelos necessitados, aquela fila levava as 

pessoas até chegarem naquele espaço cerado em forma decoração, notei que somente 

entrava uma pessoa de cada vez, na entrada estavam dois anjos de mais ou menos dois 

metros de altura um de cada lado da entrada e cada um segurava uma lança nas mãos, 

com roupas que parecia de couro azul escuro que brilhavam como se o brilho não 
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estivessem na roupa, com partes prateadas guardavam as pessoas que estavam sob a 

proteção do coração do senhor, quando um dos anjos movimentava a sua lança a sua ponta 

prateada parecia ter um fio mais fino que o fio de uma navalha brilhava com uma luz forte 

que parecia que o sol havia refletido tanto nela que poderia cegar uma pessoa que tentasse 

entrar sem sua autorização, porém a pessoa autorizada a entrar subia no vaso e se banhava 

com a água que caia das mãos do senhor logo acima, a água era cristalina e escorria por 

entres os dois dedos menores das mãos do senhor Jesus, a água descia pura banhando a 

pessoa que estava sobre o vaso e depois escorria para fora do vaso, indo para aquela 

caneleta azul até os pés do senhor Jesus e quando chegava aos pés do senhor à água 

entrava nos furos pelas santas chagas dos pés do senhor. 

Foi então que o anjo me disse Odenilson, tudo isso que você está vendo é a graça do 

senhor que é derramada todos os dias sobre os seus filhos, lavando, purificando e 

abençoando, mas quando a água passa pelo homem ela retorna para o senhor tomando 

para ele todas as enfermidades, todas as dores, lavando os seus filhos de todo o seu pecado 

restaurando o vaso que antes estava quebrado, por isso que você está vendo sair água 

santa das mãos do misericordioso que derrama todo o seu amor sobre seus filhos, mas a 

graça que sai do coração de Jesus e não é aproveitada pelos homens não se perde esta 

graça retorna para o senhor Deus entrando novamente pelas santas chagas perfuradas nos 

pés misericordiosos do cordeiro de Deus. 

Fiquei sem palavras, não sabia o que perguntar para o anjo eu apenas observava tudo 

aquilo maravilhado até que o anjo parou de falar e sumiu, assim terminou essa visão. 

Depois que aconteceu isso eu comecei a escrever mais rapidamente para não me esquecer 

de nada, foi nesta época que eu tive outro sonho, Jesus eu creio em vós.  

 

 

XX 

Deus quer a nossa Felicidade 

 

Meus irmãos é fácil falar de coisas boas e essa foi uma ótima visão, naquele dia eu estava 

bem tranquilo, foi um dia realmente abençoado por Deus e estava em paz, tanto que no 

final do dia eu me ajoelhei do lado da cama fiz a minha oração, mas como tem tempos 

que são raros às vezes que eu tenho alguma visão eu muitas vezes até me esqueço, aquela 

noite não foi diferente e eu não vi nada, logo que terminei deitei na cama e dormi 
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tranquilo, mas isso não demorou e logo eu comecei a sonhar, eu comecei a sonhar que 

estava olhando uma gruta de nossa senhora Mãe de Jesus, encostado na entrada da gruta 

e eu a admirava do meu lado esquerdo apareceu dois homens altos, vestidos de roupas 

brancas e a minha frente um menino apresentando nove ou dez anos de idade, ele também 

vestia calça branca e camisa branca, eu pensei esse menino é uma criança, por tanto é 

uma pessoa boa, eu logo pensei, este menino deve ser um anjinho, mas os homens eu não 

sabia, eram meio altos, mas quando eu olhei para a imagem de Maria dentro da gruta eu 

notei que ela tinha um grande rosário que estava colocado em volta da sua imagem, então 

o menino se aproximou e disse vamos tirar esse rosário que eu tenho outro e nós podemos 

trocar esse que está ai, eu imediatamente fiquei nervoso e falei firme para ele, não mexe 

ai menino dizendo não é para trocar o rosário, aquele menino se calou e sumiu de repente, 

então eu fui saindo devagar de perto da gruta da santa e aqueles dois homens começaram 

a me seguir, enquanto caminhava eu pensava quem seriam aqueles homens vestidos de 

roupas brancas, enquanto eu caminhava pensativo eles me acompanhavam em silêncio. 

Ora aquele local era todo de calçada, parecendo ser uma praça recém-construída, eu falo 

isso por que não tinha árvores em volta e não tinha jardinagem e havia um espaço redondo 

de terra que tinha no meio da praça, andei um pouco mais e cheguei onde tinham dois 

bancos de concreto um de frente para o outro, eu me sentei em um e eles vieram e se 

sentaram no banco a minha frente, foi quando eu notei que eles estavam usando saias até 

a altura do joelho e não me aguentei achando engraçado e perguntei a eles vocês não tem 

vergonha de andar assim de saia, foi quando um dos homens me disse não tem problema 

nós estamos acostumados, nesta hora eu fiquei assustado por que ele respondeu, mas eu 

não vi a sua boca se mexer, então eu percebi logo que os dois eram anjos do senhor e que 

aquela criança que fora embora era o inimigo, mas eu fiquei apreensivo por que eu sabia 

que tinha que fazer alguma pergunta para eles, mas eu não sabia o que perguntar e não 

tinha nenhuma pergunta pronta, então levantei a cabeça e olhei para os anjos, porém a o 

olhar para eles eu avistei de longe os prédios da cidade bem longe atrás deles e perguntei, 

e eles, ou seja, eu queria dizer o que será das pessoas que não podiam ver o que eu estava 

vendo e estavam vivendo a sua vida, como que eles conseguiriam acreditar em Deus, o 

anjo que estava bem na minha frente me respondeu, Deus quer que eles sejam felizes, foi 

ai assim que o meu sonho acabou e fiquei até hoje com esta maravilhosa resposta do anjo 

do senhor, Jesus eu creio em vós. 
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XXI 

Visão dos Três Cestos da Caridade 

 

Esta foi à visão que eu tive da igreja de Cristo, aquela formada por todos aqueles que o 

pai deu ao senhor Jesus, aquela que o pai deu a o seu filho Jesus Cristo e que a palavra 

disse, ele não perdeu nenhum e os resgatará por suas mãos em sua misericórdia, 

perdoando, amando e abençoando todos os cristãos que acreditam na sua palavra e louva 

a Deus pai no seu santo filho Jesus Cristo pela graça e o poder do Espírito Santo. 

Eu sempre procuro explicar um pouco o que eu vi em oração, mas aqui eu vou entrar logo 

no assunto, por que essa visão que eu tive foi à primeira desse tipo que me chamou muito 

a minha atenção, porque em uma noite que eu me pus em oração, eu vi três Cestos da 

caridade, logo me lembrei da passagem bíblica onde está escrito, que com dois peixes e 

cinco pães o senhor Jesus fez o milagre de alimentar cinco mil homens, além das mulheres 

e crianças. 

 Para que eu pudesse entender melhor aquela visão, eu fui logo fazendo perguntas para 

tirar as minhas dúvidas, por acreditar que era o senhor Jesus quem me mostrava àquelas 

coisas, eu perguntei, senhor meu Deus o senhor vai alimentar cinquenta mil pessoas outra  

vez e ele me respondeu não, eu insisti, senhor então será cem mil, ele tornou a dizer não, 

novamente perguntei, um milhão de pessoas o senhor vai alimentar meu senhor, ele 

repetiu não Odenilson, mas toda a minha igreja, ou seja, todos os cristãos, todos aqueles 

que acreditam que Jesus Cristo é o filho de Deus, todos que louvam o pai pelo amor de 

seu filho Jesus e seguem os seus mandamentos, enquanto eu ouvia em minha mente esses 

pensamentos, eu vi como se fosse migalhas de pão jogadas em uma rua de asfalto e havia 

uma mulher catando e comendo aquele pão, eu fiquei ali olhando aquela sena triste e 

tentando entender o que significaria e o senhor me disse, este é o alimento da caridade 

que será derramado e por isso nada se perderá, na caridade até as migalhas são abençoadas 

e estas serão recolhidas por aqueles que amam o senhor teu Deus, logo após essas palavras 

acabou assim esta visão. 

No outro dia fiquei o dia todo pensando e não conseguia entender como isso seria possível 

e chegando a noite eu me coloquei novamente em oração preocupado em compreender 

bem a visão do dia anterior, meu irmão para que você entenda melhor o que digo, quero 

colocar uma ressalva quando escrevo dia anterior, por que eu tive várias visões seguidas 
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e não marquei as datas precisas, mas elas aconteceram na sequência de dias, nestes dias 

foram tantas a visões, mas não me lembrei de anotar as datas que aconteceram, porém o 

senhor me deu o entendimento de tudo o que eu havia visto antes. 

Mas foi a partir deste dia que o senhor me mostrou o presente dado pelo seu coração 

misericordioso, ao qual me foi entregue por suas mãos, eu recebi da sua misericórdia, 

com uma missão de que este seja um presente que deverá ser entregue ou apresentado a 

todos os cristãos, repito novamente, para todos aqueles que acreditam no filho de Deus, 

no nome do nosso senhor Jesus e segue os seus mandamentos a santa palavra de Deus a 

Bíblia, que foi dada para todos os cristãos de todo mundo sem distinção de cor ou de raça. 

Para tanto o senhor Jesus me disse, Odenilson, deve ser construído três Cestos da 

caridade. Saiba que o primeiro Cesto da caridade será entregue ao primeiro servo, 

acordando a igreja na quarta hora do dia, você entregará a ele, somente se este meu servo 

te disser que acredita na caridade do seu senhor Jesus Cristo, então ele deverá entrar no 

Cesto da caridade, chamando os outros servos e leigos, para que eles também entrem no 

Cesto da caridade, ele deve guardar este primeiro Cesto da caridade, na casa do senhor. 

O segundo Cesto deve ser entregue também na quarta hora, ao segundo servo, somente 

se ele aceitar e acreditar na caridade de Jesus Cristo seu senhor, então ele sem se assustar 

dessa vez, deverá entrar no Cesto fazendo parte da caridade, ele também será o 

responsável por apresentar a todas as igrejas cristãs existentes no Brasil o Cesto da 

Caridade, para todos os Cardeais, Arcebispos, bispos, presbíteros, pastores, servos e 

leigos, o terceiro Cesto é o último dado pelo Espírito Santo, este sim para que aja 

movimento para unir os meus filhos no mundo todo em favor do amor e da caridade, para 

que se multiplique na caridade de Jesus Cristo e possa alimentar todos os cristãos do 

mundo inteiro que tem sede e fome de justiça, este deve ser entregue ao último servo, 

aquele que representa o que está a porta, ele será o responsável por cuidar para que seja 

constituído, mantido e distribuído pela caridade ao mundo inteiro, o Cesto contendo toda 

a caridade, não somente a caridade falada, mas sim a praticada, aquela que toca o coração 

do homem e o faz sentir-se filho de Deus, amado que ama seus irmãos na graça do amor 

dado por Jesus Cristo, na luz do Espírito Santo. 

Fazendo isso serão alcançados todos os cristãos, pela súplica e pela força do Espírito 

Santo, no amor incondicional de Jesus Cristo nosso senhor, para a glória de Deus pai que 

está no céu, estes filhos adorarão a Deus, louvando no devido reconhecimento da sua 

grandeza e sua majestade. 
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Depois disso veio me este sentimento, o senhor adverte as igrejas que rejeitarem a 

caridade, se rejeitarmos o amor rejeitamos também a Deus que é um pai, o seu filho o 

nosso senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo, Jesus eu creio em vós. 

 

 

XXII 

Jesus Cristo é misericordioso 

 

Meus irmãos sabemos que o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, mas eu ainda gostaria 

de falar de uma visão das mais doloridas que eu já tive na vida, mesmo depois de ter tido 

tantas visões que eu tive de pessoas adultas sofrendo com grande dor, eu senti grande dor 

quando vi o sofrimento de crianças que me deixaram muito abalado e isso acontece mais 

ainda quando na realidade você vê crianças sofrendo, mas desta vez foi diferente eu fui 

flechado por um sofrimento ainda mais forte, dessa vez eu senti uma dor completamente 

diferente e a minha dor foi pelo amor a Jesus Cristo, por que nesta visão eu também me 

senti culpado por seu sofrimento, isso aconteceu em uma sexta-feira santa logo quando 

eu acabei de chegar na igreja às três horas da tarde, no momento em que eu a minha 

esposa estávamos orando e pedindo a misericórdia de Deus no dia em que nós 

relembramos o sofrimento e a morte de Jesus Cristo na cruz, aconteceu que logo quando 

nós chegamos na igreja, eu e a minha esposa entramos e eu notei que algumas pessoas 

estavam fazendo orações umas pelas outras nos banco da metade da igreja para frente, 

mais próximas do altar, então eu e a minha esposa fomos entrando do lado esquerdo do 

altar para nos sentar nos bancos de trás, mas antes que sentássemos veio rapidamente uma 

das servas que estavam ali e pediu para a minha esposa se poderia orar por, ela disse que 

sim, então eu para não atrapalhar, resolvi fazer a minha oração, então eu me ajoelhei no 

banco ali do lado e comecei a fazer a minha oração de entrega e suplica a o senhor, parecia 

estar tudo bem e a minha oração fluiu como uma benção, eu sentia forte a presença do 

senhor Jesus e de olhos fechados eu orava e pedia o perdão Deus pelos meus pecados e 

eu clamava também em uma oração de suplica pela misericórdia do senhor Jesus para 

todos os seus filhos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. 

Eu ainda orava de olhos fechados, quando de repente algo me chamou a atenção, eu 

comecei a ver que já não estava mais ali na igreja, mas a mais de dois mil anos atrás, 

minutos antes de o senhor ser crucificado, eu estava em pé em pleno calvário do senhor 
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Jesus e pude ver que bem a minha frente estava o senhor Jesus Cristo deitado no chão em 

cima da cruz com os braços abertos e olhar de dor fixo para o céu, eu olhei para esquerda 

tentando entender o que significava aquilo e havia um pequeno monte de pedras 

amontoadas em torno de um pequeno buraco, bem próximo dos meus pés havia uma 

pequena pedra que cabia na palma da mão, olhei para o chão e notei que a sua cor era 

cinza escuro e  continuei olhando para longe e vi um pedaço do céu azul, com apenas uma 

nuvem branca estreita muito longe no horizonte, eu achei que era apenas uma fotografia 

ou uma imagem do passado apenas. 

A visão era tão irreal que eu fiquei sem reação e foi ai que o mais estranho aconteceu, 

apareceu um homem de cabelos negros cumpridos meio encaracolados e vestindo uma 

espécie de manta velha de cor cinza com uma pequena lista da cor branca meio encardida 

que envolvia os seus ombros, ele caminhava da direita para a esquerda em direção ao 

senhor Jesus e se abaixou mexendo no braço direito do senhor próximo de seu ombro, 

mas logo se levantou e eu fiquei olhando para entender o que aquele homem estava 

fazendo e ele saiu até passar um pouco dos pés do senhor Jesus na cruz e conversou com 

outro homem que  parecia ser um guarda que estava próximo dos pés do senhor e que eu 

não conseguia ver o seu rosto, por que a minha visão tinha um tamanho limitado e por 

isso eu conseguia ver somente até as pernas daquele homem e parte de sua saia era feita 

de couro preto, foi ai que eu percebi que aquele homem que pegou no braço do senhor 

não era um dos guardas, por que as vestes dele era diferente do outro, então aquele homem 

de cabelo longo e pretos, se virou retornou caminhando com um olhar esquisito e se 

abaixou novamente perto do senhor Jesus, foi neste momento que eu vi ele segurando um 

prego em sua mão esquerda e com a direita ele começou golpear batendo o prego na mão 

direita do senhor Jesus, então eu entendi que era real e olhei para a face do senhor Jesus 

Cristo, quando comecei a escutar apenas o som das batidas da marreta no prego, que fazia 

um som abafado e diferente, Tak.TaK.TaK.TaK...TaK.TaK.TaK.TaK. 

Foi neste momento que os meus olhos se abriram e eu percebi que se tratava da 

crucificação de Jesus e que aquele homem estava pregando Jesus na cruz, então eu 

levantei os meus olhos e vi o rosto do senhor Jesus desfigurado se esticava totalmente e 

sua boca abria em direção ao céu, sem som de grito a sua expressão era de quem estava 

sentindo muita dor, uma dor insuportável que eu não aguentei e comecei a chorar e a pedir 

perdão ao senhor pelos meus pecados e pelos pecados do mundo inteiro, neste momento 

eu já me encontrava de joelhos no chão ao lado da cruz do senhor Jesus Cristo e o homem 
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que estava ali havia sumido de repente, eu estava abaixado de joelhos diante do senhor e 

suplicava o seu perdão, mas quando levantei novamente os meus olhos e olhei para o 

senhor Jesus e ele começou a virar o seu rosto lentamente para o meu lado e o seu olhar 

tomou conta do seu rosto como se os seus olhos ficassem maior doque o seu corpo que se 

aproximaram de mim, era um olhar misericordioso de grande dor e muito amor, por que 

o senhor Jesus mesmo pregado naquela cruz fez algo inesperado por mim, ele abriu a sua 

mão em minha direção e logo desceu de entre os seus dedos um sangue vermelho vivo 

que escorria formando uma grande gota de sangue, eu vendo a grande gota de sangue 

santo do senhor e vendo que ela iria cair no chão eu imediatamente corri até o senhor para 

apanhá-la com as mãos em forma de conchas, mas quando eu coloquei as minhas mãos 

postas em baixo da mão direita do senhor Jesus para impedir que o seu preciosíssimo 

sangue caísse no chão, as minhas vistas se escureceram ficando a minha visão acinzentada  

e uma força tomou conta do meu corpo, entrando pelas minhas mãos aquela força 

percorreu todo o meu corpo percorrendo purificando o sangue em minhas veias e 

enchendo a minha alma com a misericórdia de Deus, dada por seu filho o nosso senhor 

Jesus Cristo, eu sentia como se o seu sangue de Jesus corresse por dentro do meu corpo, 

me transformando de dentro para fora me deixando imóvel por um tempo, até eu abri os 

olhos e eu estava ali no chão e as lágrimas molhavam o meu rosto, então eu agradeci a 

Deus nosso pai e Jesus por vosso imenso amor e misericórdia, Jesus eu creio em vós. 

 

 

XXIII 

Disputa Entre os Cristãos 

 

Esta visão é algo claro e verdadeiro no mundo de hoje, por que nós temos visto tantos 

casos como esse acontecer todos os dias, por isso não me surpreende ter tido tal visão em 

oração, é certo que todas as pessoas que acreditam no nome de Jesus sabem que ele veio 

para nos salvar, nós sabemos também que a separação e a divisão dos homens não 

pertencem ao senhor Jesus, mas ao inimigo do senhor Jesus que reina neste mundo 

somente para destruir as almas dos filhos de Deus, por um tempo que lhe for permitido 

por Deus, mas ele sabe que o tempo é curto e nós sabemos que tem pessoas que segue o 

inimigo e ignora o senhor e seus mandamentos, seguindo seus próprios caminhos sem 
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amor e fé, ou seguindo a sua crença cega na sua descrença, negando que Jesus Cristo é o 

senhor o filho de Deus.  

Por tanto eis o que eu vi em oração, eu fui levado para o meio de uma fazenda de plantação 

de algodão, lá estavam dois homens colhendo algodão com toda a rapidez que 

conseguiam colher, eu notei que ambos sabiam colher algodão com as duas mãos, isso é 

muito importante para quem quer colher bastante algodão, por tanto quem colhe algodão 

com as duas mãos é portanto alguém que tem muita experiência no trabalho de colher 

algodão, já que ele consegue levar uma mão em cada maçã de algodão e pegando também 

mais de uma maçã em cada mão, para na sequencia colocar o algodão colhido o mais 

rápido possível no fardo, era realmente um jeito de colher algodão de quem entendia o 

que estava fazendo, cada um levava uma rua de algodão apenas, ou seja, esses servos de 

Deus sabiam o que fazer, eles pareciam saber em que direção queria ir, por que os dois 

estavam indo na mesma direção um do lado do outro, o problema que eu percebi era que 

estavam incomodados um com o outro, o homem do lado direito trabalhava vestido com 

um manto branco até os pés, este usava um cinto preto amarrado a sua cintura, o homem 

do lado esquerdo usava um manto marrom, com um cinto preto amarrado a sua cintura, 

este homem de marrom colhia algodão desesperado e eu comecei olhar o jeito dele, mas 

de repente por nada ele parou de trabalhar, ficando em pé com as duas mãos na cintura 

ele apenas observava o seu companheiro colher algodão sem fazer nada. 

Neste momento que eu percebi que se tratava de uma advertência do senhor direcionada 

as nossas igrejas. E ouvi a seguinte advertência direcionada para as igrejas de Cristo, para 

todas as igrejas que seguem os mandamentos de Deus e acreditam no seu filho Jesus 

Cristo e no Espírito Santo. 

O senhor Jesus disse, meus filhos não devem olhar quantas maçãs de algodão o seu irmão 

está colhendo, ao colher não retirem as sementes secas, nem os galhos secos, nem mesmo 

as cascas devem ser retiradas, muito menos deixem as maçãs que acharem imperfeitas, 

ou de aparência feia, julgadas inferiores aos vossos olhos, por parecer que elas têm menor 

valor, se preocupem apenas em colher o máximo de maçãs para o dono da fazenda. 

Porque ao chegar ao fim do dia, ele mandará seus servos separarem tudo e eles retirarão 

as maçãs que não prestam, retirando também, os galhos secos, as cascas e as sementes 

secas, que vieram junto com as maças boas de algodão e então eles jogarão todas essas 

impurezas no fogo.  
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Porém as maçãs do senhor serão pesadas e todas receberão o seu devido valor, porque 

estas foram pagas por um valor muito alto e por isso o senhor Jesus não deixará nenhuma 

delas para traz e foi assim que essa visão terminou, Jesus eu creio em vós.  

 

 

XXIV 

O Homem de Fé Carrega a sua Cruz 

 

A você que lê essas linhas, eu espero humildemente que elas possam te ajudar a revelar, 

ou restaurar de alguma forma a sua fé, por que o que eu vou falar não são teoremas difíceis 

de resolver, são nada mais do que apenas algumas visões que eu tive em quanto eu orava, 

porém aqui elas aparecem mais como um chamado ou despertar para a fé e isso pode ser 

encarado como um direcionamento para que nós possamos dar o devido valor à palavra 

de Deus, que mostra que o único caminho para a felicidade completa é por Jesus Cristo o 

senhor e é somente pela fé na sua palavra que possamos aceitar a carregar a nossa cruz e 

encontrar o verdadeiro caminho do amor e da redenção para chegar até Jesus, é por isso 

meu irmão que eu vou te contar o que aconteceu comigo durante esse tempo de vida de 

caminhada na fé em Jesus Cristo até aqui e te contar que quando ouvimos a voz de Jesus 

nosso senhor e aceitamos a sua palavra, então nós sentiremos a força, o amor e a graça de 

Deus, realizando maravilhas todos os dias das nossas vidas. 

Eu digo isso por que eu sinto o poder de Deus agir muito forte quando eu oro a ele e foi 

assim que aconteceu por mais uma vez em plena oração que eu fiz naquela noite antes de 

dormir, eu comecei a orar e logo tive uma visão do senhor Jesus Cristo deitado na cruz 

bem na minha frente, eu fiquei assustado por que eu estava em um lugar fora da cidade e 

muito estranho, parecia muito real, mas eu logo percebi que se tratava de uma visão e que 

eu tinha que memorizar o que estava vendo e tentar entender, por que eu sabia que depois 

eu iria precisar contar para alguém com detalhes aquela visão, mas antes que eu pudesse 

reparar no rosto de Jesus na cruz, abriu diante de mim uma porta enorme e com uma luz 

branca extremamente forte, essa porta se estendia da terra até o céu e o senhor Jesus estava 

em pé no meio da grande porta. 

Naquele momento eu pensei, se Jesus está ali na porta que vai até o céu, então quem seria 

aquele homem que eu vi deitado naquela cruz bem na minha frente, eu pensei pobre 

homem que sofre e fiquei comovido com a sua dor, então eu pensei por um segundo em 
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ajuda-lo, mas mesmo assim eu o deixei e tentei pular por cima do homem para chegar até 

Jesus que era só o que me interessava naquela hora, porém eu não consegui colocar os 

meus pés dentro daquela porta, por que os meus pés estavam grudados no chão e não 

conseguiam subir, foi então que eu percebi que eu tinha mesmo que ajudar aquele homem 

caído sobre a cruz a se levantar, foi assim que eu me abaixei e o segurei em meus braços 

para levantá-lo, depois eu o coloquei na grande porta bem ao lado de Jesus, mas o senhor 

nem se mexeu e não me disse nada eu achei estranho, mas o pior foi que para o meu 

espanto quando eu retornei onde estava o homem, eu me deparei com aquele homem de 

volta deitado na cruz no mesmo lugar de onde eu o acabara de retirar, eu não acreditei 

que ele estava novamente deitado sobre a mesma cruz, eu fiquei sem entender nada do 

que estava acontecendo, foi então que eu resolvi olhar para o rosto dele e quando eu olhei 

para o homem eu vi algo terrível, era o meu próprio rosto e eu fiquei assustado e gritei 

em pensamento meu Deus sou eu ali, como isso é possível, como posso eu estar em dois 

lugares ao mesmo tempo, neste momento eu foi como se eu estivesse com os olhos 

fechados e quando eu abri eu vi a minha realidade, neste instante eu me vi deitado no 

lugar daquele homem olhando para cima, mas agora com a visão boa eu vi a minha direita 

o Espírito Santo de Deus com vestes brancas, resplandecentes, quase que transparente e 

do meu lado esquerdo estava também todo de branco como a neve o senhor Jesus Cristo 

que se encontrava a porta do céu e somente por ver aquela pureza do branco de suas vestes 

eu fiquei admirado sem palavras e limpo. 

Aquela visão foi como olhar para o magnífico, foi uma visão tão bela que eu não tive 

dúvidas de que se tratava do senhor Jesus Cristo, aquele ser tão grande e majestoso, 

porque somente Deus pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas ele era tão grande 

que eu não conseguia ver o seu rosto, então eu levantei os meus braços a fim de ficar em 

pé diante do senhor Jesus, porém as minhas costas estavam grudadas na cruz, eu tentei de 

novo velo, mas eu não conseguia me livrar da cruz, então eu supliquei ao Espírito Santo 

e ao nosso senhor Jesus que me dessem a mão e me livrassem daquela cruz, dizendo, 

senhor se eu estiver preso assim eu não poderei orar pelas pessoas que estão sofrendo, 

mas o senhor não me falou nada e não se mexeu, mas o senhor me fez lembrar aquilo que 

estava guardado em meu coração, a palavra de Deus que diz, se você quer me seguir toma 

a tua cruz e siga-me. 

E foi assim que eu tomei coragem e comecei a lutar contra tudo aquilo que me impedia 

de viver a minha fé e foi pela graça da palavra de Deus que o Espírito Santo agiu em mim  
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fazendo as minhas forças voltarem por amor a Jesus Cristo e foi por esse amor que eu 

pude aceitar a minha cruz, após entender que as minhas dificuldades não deveriam me 

impedir de viver a minha fé eu me levantei e pegando a cruz em meus braços eu a coloquei 

sobre os meus ombros a fim de carrega-la definitivamente, neste momento eu me virei 

novamente em direção do senhor Jesus e eu pude perceber o mundo a minha volta como 

estava, neste momento eu percebi que ali havia milhares de pessoas a minha frente e uma 

pequena estrada de terra que dividia aquela multidão à direita e a esquerda, foi então que 

eu comecei a olhar melhor o que aquelas pessoas estavam fazendo ali e eu vi o terror a 

pior visão que se pode ter de nós homens, eu conseguia ver graças a ação do Espírito 

Santo que me permitiu naquele momento ver a verdade de todas as nossas piores 

intenções maquiavélicas e eu pude ver as atrocidades que aquelas pessoas estavam 

fazendo, era um mundo inteiro de terror que homens e mulheres praticavam uns com os 

outros, que eu não poderia nem sequer imaginar que pudesse existir tamanha a maldade 

no coração de um ser humano, então eu comecei a caminhar sozinho por aquela estrada 

olhando as pessoas eu fui seguindo e tentando entender o que seria aquele filme de terror, 

era tão triste que enquanto eu via tudo o mal que as pessoas são capazes de fazer neste 

mundo eu fui entrando em choque, aterrorizado por seus atos de maldade e crueldade para 

com os irmãos, a cada passo que eu dava era uma morte, uma traição diferente, ódio, 

rancor e todo o tipo de crueldade e maldade praticada pelos homens e mulheres desta 

terra. 

Foi neste momento em meio a tanto pecado que eu percebi o porquê que o nosso povo 

não estava recebendo mais as graças de Deus, eu acreditei que foi por falta de fé que o 

nosso povo se afastou de Deus e por muitas vezes blasfemou contra o nome do nosso 

senhor Jesus, por isso hoje o povo está sem controle, eu imaginei então que foi por isso 

que o senhor permitiu que eu presenciasse o mal que os homens estavam fazendo, para 

que eu pudesse entender o quanto o povo estava fazendo de atos abomináveis aos olhos 

de Deus e mesmo querendo que eu visse tudo aquilo ainda assim o senhor me protegia 

estremecendo a minha visão quando as cenas dos crimes de horror fossem para mim algo 

insuportável ao ponto de me fazer mal, para que aquela cena triste não ficasse gravado 

em meu coração e na minha memória, porém mesmo assim foi terrível, ver o pior dos 

nossos pensamentos, ou pesadelos, era como assistir a um filme de terror que nós jamais 

teríamos coragem de assistir ou de sequer imaginar, foram cenas tão forte que naquele 

instantes eu senti uma grande dor e tristeza por saber que Deus que é um pai tão amoroso 
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estava vendo tanta maldade acontecendo nos corações dos seus filhos e pensava qual seria 

o propósito de Deus com aquilo, enquanto eu me sentia seguro por saber que o senhor 

Jesus estava ali, bem perto de mim, eu o sentia tão forte a sua presença que era como se 

eu pudesse ouvi-lo falar comigo me dando força e paz, lembrando-me da palavra ele dizia, 

seja forte e corajoso, eu ainda ouvi outra voz que me disse, é por esse povo que você tanto 

ora, logo que eu ouvi essas palavras eu renunciei em nome de Jesus por que eu percebi a 

maldade do inimigo então eu respondi mesmo chorando, dizendo que sim é por eles que 

eu oro, por que este povo é a minha família, um povo escolhido e abençoado por Deus. 

E mesmo me sentindo aterrorizado com tanta maldade que há no mundo, enquanto eu 

olhava aquelas atrocidades andando naquela estrada escura eu exclamava dizendo, senhor 

misericórdia, misericórdia meu Deus, mas eu continuei caminhando por ela, foi quando 

notei que havia uma mulher de joelhos do lado direito do esquerdo da estrada entre todas 

aquelas pessoas terríveis, ela estava com um manto em sua cabeça, eu imaginei que aquela 

mulher só poderia ser Maria, por que as mulheres que estavam ali não usam vel. Eu resolvi 

me aproximar para conversar com ela, mas a senhora não me deixou chegar perto dela e 

balançando suas mãos ela me fez um sinal para que eu  continuasse seguindo o meu 

caminho na direção da estrada, então eu continuei caminhando mesmo assustado naquela 

estrada aterrorizante, em meio a um povo perverso que se apresentava dos dois lados da 

estrada, homens e mulheres totalmente afastados de Deus eu caminhava contrito, 

extremamente angustiado eu comecei a minha oração pedindo perdão a Deus e suplicando 

a sua misericórdia para o seu povo, neste momento eu me achei pequeno e que eu teria 

que orar mais por mim, pela minha família e por todos os filhos de Deus, mas eu não 

sabia como eu faria isso, em meio aquele desespero eu cheguei ao final da estrada, bem 

onde também acabava a multidão, eu estava com o coração consternado e muito triste, 

então eu dei a volta e me virei na direção daquele povo novamente e eu vi aquelas pessoas 

que estavam brigando e fazendo maldades uma com as outras todas elas estavam deitadas 

cada uma sobre a sua cruz e lá no fundo bem longe no horizonte eu podia ver o senhor 

Jesus em pé naquela grande porta que se estendia do céu até a terra, vendo o que tinha 

acontecido eu percebi que eu teria que orar para as pessoas terem fé e tomarem a sua cruz 

para seguirem o senhor Jesus, mas eu me assustei do tamanho daquela multidão e pensei 

como eu vou orar para tantas pessoas, imaginando que eu precisaria de ajuda de todos os 

intercessores para acontecer um milagre tão grandioso na vida de tantas pessoas, mas eu 

acreditei então eu levantei as minhas mãos na direção daquele povo e olhando para o 



 
89 

 

senhor Jesus ao fundo, eu comecei a orar suplicando a o senhor Jesus dizendo. Senhor 

Jesus Perdoa-nos, tende misericórdia do teu povo, estenda a vossa graça para o seu povo, 

principalmente para aqueles que mais precisarem da vossa misericórdia, perdoa-nos 

senhor Deus e livrai-nos desse mal que se entranhou no seio do teu povo. 

Enquanto eu orava algo incrível aconteceu, todos os filhos do senhor que estavam naquela 

estrada se levantaram, erguendo sobre as suas cabeças as suas cruzes, todas as pessoas 

estavam olhando diretamente para aquela grande porta que vinha do céu onde o senhor 

Jesus estava em pé, como se cada pessoa finalmente estivesse aceitando viver a sua fé, 

carregando sobre si a sua própria cruz e foi assim que acabou aquela visão. 

Depois que acabou aquela visão eu fiquei meditando por um tempo admirado com a 

grandiosidade da visão, eu me assustei com a quantidade de pessoas que não tem fé e que 

estão despreocupados com a responsabilidade da fé por que ela nos apresenta o peso da 

cruz, sabendo que ela é muito mais do que carregar um madeiro e que precisamos tomar 

uma decisão e fazemos valer na nossa fé e a nossa vida, eu quero dizer que quando nós 

procuramos viver a vida sem nenhuma preocupação com a nossa fé, sem nos importarmos 

com os nossos irmãos, não dando o devido louvor e glórias Deus que é pai, utilizando do 

nosso livre arbítrio e acabamos por agir sem medir as consequências dos nossos atos, é 

claro que o nosso Deus não vai intervir em nossas decisões, mas a sua palavra nos adverte 

que devemos seguir os seus mandamentos, caso o contrário estaremos afastados dele, por 

tanto longe da sua graça ou da sua proteção, ele nos diz que devemos amá-lo sobre todas 

as coisas e ao nosso irmão como nós mesmos, perdoando sempre, sabendo que Deus nos 

ama tanto, o nosso dever é adorá-lo e também demonstrarmos este nosso amor a Deus 

que é pai, ao seu filho nosso senhor Jesus e ao Espírito Santo, amém. 

 

XXV 

Seguindo as Pegadas de Jesus 

 

Eu quero começar esse assunto revelando alguns segredos particulares da minha oração, 

estes segredos são tão secretos que nem mesmo a minha família os conhece, mas eu decidi 

compartilhar com você por que achava que tudo o que eu estava vivendo em oração fosse 

algo normal, por que eu achava que todos nós intercessores tínhamos visões parecidas e 

que isso seria uma regra, eu achava que quando todos os intercessores oravam a Deus e 
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que isso acontecia naturalmente, mas para a minha surpresa alguns intercessores me 

relataram que não era assim e que eles não só não viam nada quando oravam, como alguns 

nem sentiam nada da presença do Espírito Santo e de Jesus Cristo enquanto estavam em 

oração, por mais que tentassem com todas as suas forças. 

Eu levei um susto e para que você entenda melhor o que eu estou tentando-te dizer que 

foi tão extraordinário que eu vivi, foi algo que aconteceu comigo logo depois da minha 

primeira experiência com o Espírito Santo de Deus, foi quando eu vi a luz do Senhor 

Jesus tomar conta de mim em frente ao santíssimo sacramento do altar, depois desse 

acontecimento a minha vida mudou e mais visões apareciam a cada dia e depois de alguns 

dias eu estava orando antes de ir dormir e de repente minha visão se abriu e eu está 

caminhando em um deserto onde eu só podia ver um deserto de areia e mais areia ao meu 

redor, mas quando eu olhei um pouco à frente eu avistei um homem vestindo roupas 

longas e brancas, suas vestes eram parecidas com as vestes de um sacerdote, eu fiquei 

muito feliz por que eu sabia que era o senhor Jesus que estava a minha frente, por isso eu 

comecei a caminhar para alcançá-lo, mas eu caminhava com dificuldades por que a areia 

afundava e não me permitia que eu o alcançasse e depois de muita tentativa sem sucesso 

aquela visão acabou e eu abri os meus olhos e notei que estava de volta no meu quarto de 

joelhos agradecendo a Deus em oração por ter vivido tamanha experiência de oração, 

depois daquele dia, a mesma visão se repetiu por várias vezes e eu fui me acostumando 

com aquele tipo de visão que acabou fazendo parte das minhas orações acontecendo quase 

que sempre, ela parecida até os dias de hoje com uma pequena diferença no formato da 

areia que eu via se repetindo sempre que eu cometia algum falta no dia ou durante a 

semana, eram pecadinhos que eu não tinha me confessado ou que eu achava que não tinha 

problema, eram pecadinhos que eu não havia me arrependido e acontecia na areia dessa 

visão uma coisa que me deixava muito triste e algumas vezes desesperado, aparecia um 

movimento na areia quando eu me colocava em oração, era um lugar cheio de dunas de 

areia onde eu me sentia sozinho e eu não conseguia encontrar o senhor que por algum 

motivo havia sumido e desaparecido atrás das dunas, eu já não o enxergava mais, isso me 

deixava assustado com um temor de que o senhor tivesse desistido de mim e que eu 

achava que seria o meu fim, por que quando isso acontecia o chão se abria e um buraco 

na areia que começava a querer me engolir formando um redemoinho embaixo dos meus 

pés, o que tornava a caminhada impossível de sequer sair dali do ponto onde eu me 

encontrava. 
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Por muitas vezes isso aconteceu comigo eu começava a afundar na areia e batia em mim 

um terror, um medo de morrer em pecado misturado com a vergonha de ter cometido 

mais um pecado mesmo sabendo que Deus desaprovava os meus atos e em pensamento 

não demorava muito para que eu começasse a simplesmente implorar o perdão de Deus, 

pedindo com o coração contrito em uma oração de suplica ao senhor eu pedia para que 

ele me socorresse e não permitisse que eu fosse sugado pela areia do deserto morrendo 

por causas dos meus pequenos pecados, ainda mais por que eu sabia que eram aqueles 

pecadinhos sem importância que acostumamos a cometer na vida que estavam me 

colocando naquela situação de risco e por muitas vezes, no exato momento em que eu iria 

ser dragado pelo fosso de areia o senhor aparecia e sem precisar esticar as suas mãos ele 

simplesmente me tirava daquela situação de desespero, me salvando pelo poder do 

Espírito Santo, misericórdia e amor do nosso senhor Jesus Cristo. 

E ainda falando dos nossos pecados, eu aproveito para falar de um acontecimento muito 

interessante que eu vivi em uma pequena viagem que eu fiz de ônibus da cidade de Assis 

para Foz do Iguaçu, a história começou quando eu comprei duas passagens em lugares 

separados para mim e para a minha esposa por que eram as últimas poltronas e já não 

haviam mais poltronas para escolha, mas logo que nós entramos no ônibus a minha esposa 

me pediu para trocar de lugar com ela, eu aceitei e acabei sentando do lado de um senhor 

de cabelos brancos, logo que eu me sentei a o lado dele o senhor começou a conversar 

comigo e não demorou para eu perceber pelas suas palavras que eu sentará do lado de um 

homem de Deus e que por sua fala simples de calmo trazia com sigo grande sabedoria, 

conversamos muito durante a viagem, mas entre tantas conversas que nós tivemos, ele 

me deixou um ensinamento que me marcou até hoje, ele me falou onde os homens de fé 

devem ter cuidado e o que ele me contou me fez entender que se tratava de algo que 

acontece com a maioria dos homens de fé até os dias de hoje, mas que eles nem percebem 

e que ele percebeu durante a sua vida, foi isso que ele me revelou, ele me disse, meu 

irmãozinho em Cristo saiba que o que mais leva os homens de fé para o inferno, não são 

os grandes pecados, por que esses pecados eles conhecem bem a sua gravidade e temem 

a Deus pelo castigo que lhe é prometido a quem os cometem, esses pecados são tão 

evidentes que eles conseguem se proteger evitando-os, mas eu te pergunto e quanto aos 

pequenos pecadinhos eles conseguem se afastar deles, saiba que para estes pecadinhos os 

homens de fé estão completamente vulneráveis e são estes pequeninos pecados que estão 

levando a maioria dos homens de fé diretamente para o inferno, por que estes pecadinhos 
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eles estão acostumados a cometer por se tratarem de pequenas faltas sem nenhum 

significado grande capaz de tirá-lo da doutrina que prega ou da fé que confessa, não 

ofende a sua honra e a sua moral perante a sociedade que ele representa, assim eles vão 

ficando vulneráveis as ciladas do inimigo, que os induzem a viver uma vida inteira em 

constante pecado, sem saber que na balança do senhor um pecado grande tem peso mil e 

vários pecados pequenos também tem o mesmo peso. 

É por isso que nós precisamos ficar atentos à fé e não nos apegarmos aos pequenos 

pecados rotineiros dessa vida, mas nos esforçarmos em evita-los, por que por mais que 

tentamos é muito difícil se livrar totalmente de pecados tão enraizados em nossas vidas, 

por isso deve ser para o homem de fé uma luta constante, isso aconteceu comigo, mas o 

que me ajudaram foi as minhas orações, essas orações me ajudavam a continuar a minha 

caminhada pelo deserto seguindo os passos do senhor com muita dificuldade na luta 

contra o pecado, porém a oração me manteve firme na fé, até que em 2015 eu estava 

orando e novamente eu visualizei o senhor caminhando na areia como de costume, 

quando de repente algo diferente aconteceu, eu passei por uma duna de areia como sempre 

fiz das outras vezes, porém dessa vez a areia não estava solta nem fofa no chão e eu não 

vi mais dunas por perto nem montanhas de areia, pelo contrário, eu notei que eu havia 

chegado à beira da praia, onde a areia é mais úmida e firme, eu também pude ver na areia 

as pegadas do senhor Jesus que se encontrava logo a minha frente a pouco mais de cem 

metros, eu comecei a andar rápido tomando o cuidado de pisar nas pegadas deixadas na 

areia pelo senhor, dessa forma eu fui andando com pressa para alcança-lo, mas a visão 

acabou e outro dia ela se repetiu, mas sempre que eu via o senhor e tentava chegar até o 

senhor àquela visão acabava sempre no mesmo ponto e eu nunca conseguia alcançá-lo, 

mas eu fiquei tendo esta visão por muito tempo onde o senhor caminhava e eu não 

conseguia alcança-lo e a visão durava um pouco tempo e acabava me deixando com um 

sentimento de frustação de um vazio e incompreensão sem limites. 

 O resultado foi que pela fé eu aceitei o tempo de Deus, afinal quem tem fé nunca perde 

a esperança, por que ambas caminham juntas na espera do tempo do senhor, até que para 

a minha alegria, durante uma oração, eu de repente comecei a ver o senhor e segui 

novamente os seus passos na areia da praia como de costume, mas algo diferente 

aconteceu naquele dia, enquanto eu caminhava eu notava que as pegadas do senhor na 

areia haviam apagado e o senhor Jesus simplesmente sumiu, então eu olhei para os lados 

para ver se enxergava o senhor e eu não o via, eu não sabia o que fazer e fiquei ali parado 



 
93 

 

pensando o que eu deveria fazer para reencontrar o senhor novamente, foi neste instante 

que eu senti que a água do mar chegou até mim e molhou os meus pés, eu olhei para baixo 

por que achei estranho já que o alinhamento das ondas estava lá na frente bem longe do 

local onde eu me encontrava, mas eu voltei o meu olhar para frente e esquecendo o 

ocorrido para continuar procurando o senhor, mas novamente o mar avançou até onde eu 

estava e molhou os meus pés pela segunda vez, eu achei estranho, mas novamente e não 

dei atenção por que eu estava procurando o senhor e o mar ter avançado eu achava que 

era algo natural afinal os meus pés já estavam molhados mesmos, então não dei 

importância para aquele fenômeno, eu estava muito preocupado pensando por que o 

senhor tinha sumido, quando pela terceira vez o mar avançou somente onde eu estava e 

molhou os meus pés novamente, foi então que eu olhei para o mar e eu vi a imensidão do 

mar a frente e o senhor me fez entender naquele momento que tinha chegado a hora e eu 

tinha que fazer algo pelos meus irmãos, mas eu fiquei a imaginar o que eu deveria fazer 

e logo me veio um monte de ideias malucas na cabeça, mas que não faziam sentido, por 

que o senhor me pedia para eu ir pescar, mas logo eu que não sei pescar peixe nem em 

açude e para piorar o senhor me dizia para eu ir pescar no mar, então foi fácil resolver e 

eu desconsiderei esse pensamento, já que o meu sentimento, era o de ficar ali e ver mais 

o mar e admirá-lo, mas isso também não me fazia sentido algum, afinal o que eu realmente 

queria era ouvir a voz de Deus, que era algo que eu sempre desejei ouvir na vida, apesar 

de tudo o que ouvi do senhor, no meu humilde pensamento, eu queria apenas que o senhor 

mandasse um anjo falar comigo, para mim parecia tão simples já que ele é Deus e tudo 

pode, eu sei que isso depende da vontade de Deus, bom era para ser simples, porém o 

senhor Jesus não falou nenhuma palavra para mim naquele dia, eu fiquei pensando que 

talvez eu não havia entendido corretamente a sua vontade ou eu não estava preparado 

para ouvir o senhor e eu fiquei cheio de dúvidas mesmo depois que aquela visão acabou. 

Eu insisti meus irmãos por várias vezes, eu orava ao senhor e na oração eu revia aquela 

mesma visão anterior e novamente eu fiquei ali parado olhando para o mar, tentando 

entender a última visão, desejando ver o senhor novamente tendo uma certeza no coração 

de que um dia algo de bom iria acontecer para mudar aquele cenário complicado de 

entender, por que o nosso Deus não é um Deus de confusão, mas de sabedoria e paz, 

enquanto isso não acontecia eu aproveitava para louvar o senhor e orava suplicando por 

mim, pela minha família e pelo seu povo, mas em todas as orações eu tentava ouvir a voz 

do senhor, mas infelizmente os meus ouvidos e a minha fé estavam tapados e eu sempre 
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acabava a oração agradecendo ao senhor, por ter ficado mais uma vez em silêncio, por 

que eu sabia que eu iria voltar para cama para e dormir na paz do senhor Jesus. 

Uma certa noite eu acordei de madrugada ouvindo um barulho no quarto, porém logo que 

eu me levantei, eu achei que era uma pessoa sofrendo precisando de ajuda, algum familiar 

ou em algum lugar do mundo, por que geralmente quando isso acontecia eu sempre me 

levantava e ajoelhava do lado da cama para orar ao senhor começando com uma oração 

de louvor a Deus e em seguida eu suplicava o seu perdão para mim e para toda a minha 

família, depois eu fazia um clamor pedindo o perdão pelos pecados das pessoas do mundo 

inteiro, foi então que eu me vi de novo em pé em frente ao mar como no mesmo lugar 

daquela última visão, mas dessa vez foi diferente, no momento que eu supliquei a 

misericórdia do nosso senhor Jesus Cristo para o mundo, algo interessante aconteceu 

diante dos meus olhos eu vi o mar subir o seu nível e de repente ele foi inundando os 

meus pés subindo até a minha cintura e eu permaneci assim envolto pelo mar, mas eu não 

me assustei por que eu sabia que era o senhor Jesus que estava fazendo aquele milagre, 

então eu olhei para frente e um pouco para a esquerda em direção do mar procurando o 

senhor e eu vi uma pessoa vestida de veste cumprida em pé, bem na proa de um pequeno 

barco azul, mas eu não conseguir ver o seu rosto e não conseguia identificar quem era 

aquele homem e notei também que o pequeno barco não tinha velas, remos, nem tão 

pouco conseguia ver um motor fixado nele, então eu soube que era mesmo o senhor Jesus 

que comandava o barco, mas ele ficou ali e não me falou nada, apenas permanecia em pé 

naquele pequeno barco e o barco não se afastava nem tão pouco se aproximava de mim, 

eu aproveitei para suplicar ao senhor pela sua misericórdia e o seu perdão, então 

aconteceu algo estranho comigo, a minha mente pareceu agir sozinha, era como se eu 

soubesse qual era a vontade do senhor, sem precisar ouvir a sua voz ou que o senhor 

falasse comigo e foi isso o que se passou na minha mente enquanto eu olhava o senhor, é 

absurdo, mas a minha mente me disse. 

Escute-me Odenilson, chegou a hora de movimentar a montanha, vá e pede para ela vir 

até onde você está agora, o importante foi que eu achava que eu não duvidaria que era o 

senhor que falava, mas eu questionei como fazer isso dizendo, senhor eu como posso falar 

para uma montanha se mover até aqui, será possível ela me ouvir se ninguém me ouve, a 

minha fé é tão pequena que eu não consigo ouvir nem mesmo a vossa voz senhor 

movimentar os meus tímpanos em meus ouvidos e o mais estranho foi ouvir a minha 

mente me responder dizendo, Odenilson eu já te disse como fazer, porém isso somente 
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vai acontecer quando não houver dúvidas  em seu coração, ou seja, não deve haver uma 

montanha de dúvidas como barreira para a fé, então vá e apenas diga para a montanha 

põe-se no meio do mar neste local que você está agora, diga a ela que assim pediu o seu  

senhor Jesus para você falar a ela, essa é a minha vontade essa é a minha palavra, por 

tanto não é a sua vontade, mas é a minha vontade que você Odenilson e a minha montanha 

deverão obedecer, após eu ouvir o tom alto dessas palavras em minha própria mente, 

como se Deus tivesse finalmente falado comigo, então a voz do senhor de repente 

silenciou em minha mente e aquela visão acabou. 

Eu voltei em si de joelhos no meu quarto e agradeci ao senhor por ter tido aquela visão e 

mais ainda por entender tudo o que o senhor me falou diretamente no meu coração, ele 

me fez entender o segredo por traz da palavra do senhor Jesus e eu pude finalmente 

acreditar que eu realmente havia ouvido a voz do senhor, já que tudo aquilo que eu vi e 

ouvi fazia parte da minha oração, então na minha oração eu ouvi o senhor Jesus falar, 

com voz suave e de forte tom, mas isso aconteceu não somente por que eu creio em Deus, 

crendo também no nosso senhor Jesus e no seu Espírito Santo, por que crer é o princípio 

da fé, crendo em Deus é acreditar em um único Deus trino, que é pai, o filho Jesus Cristo 

e o Espírito Santo que criou o universo, céu, a terra e tudo o que existe, porém para 

podermos ir além não basta somente dizer que crê em Deus e pronto, é preciso crer e viver 

a fé verdadeira obedecendo aos seus mandamentos, por que viver segundo os 

mandamentos da lei de Deus é um dos princípios da fé, para crer você precisa ter a certeza 

da fé de que o nosso Deus misericordioso vai ouvir a nossa prece e se compadecer de nós 

a ponto de mover céus e terras para nos socorrer, por tanto a fé é a certeza de já ter 

recebido a graça de Deus antes mesmo que ela tenha acontecido, é por isso que eu já estou 

agradecendo as graças que Deus vai derramar na vida das pessoas através dessas 

revelações, esta é a minha fé, por tudo o que o senhor me revelou e mais ainda, depois 

que os meus ouvidos se abriram para ouvir o senhor eu tenho a certeza de que tudo o que 

o senhor disse será cumprido, eu quero que você entenda que isso que eu estou falando 

não é adivinhação nem tão pouca loucura, o que estou falando são das coisas que o próprio 

senhor Jesus disse em sua palavra, se você guardou os seus mandamentos ao ler estas 

palavras você reconhecerá a voz do seu pastor por que o senhor faz tudo o que é da 

vontade do pai. 

Nós sabemos que o senhor não nos abandonará por que o nosso Deus é um pai de infinito 

amor e grande misericórdia, por tanto basta que clamemos o seu santo nome em uma 
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oração sincera de suplica que ele virá em nosso socorro, somos do senhor Jesus e ele não 

nos lançará fora cumprindo a sua palavra, eu falo isso por que Deus nos quer juntos dele 

no paraíso essa é a sua promessa de pai que ama todos os seus filhos, a ponto de ter pagado 

por eles um preço muito alto, é nisso que nós devemos acreditar procurando viverem 

todos os dias das nossas vidas buscando o amor e o conhecimento da palavra de Deus, 

vivendo em família com harmonia, engajados na comunidade para construirmos uma 

sociedade com amor e paz. 

O que está faltando para essa paz acontecer em nossas vidas é a falta de busca pela 

proteção de Deus em suas vidas, o que eu digo é que está faltando Deus nas famílias, na 

comunidade e no mundo por inteiro, isso nos leva a pecar e a cometer atrocidades com os 

nossos irmãos, com os animais e por fim acabamos destruindo a beleza da vida na 

natureza que Deus criou para nós. 

É por isso que eu quero a partir de agora colocar em evidencias, muitos atos que nós 

cometemos e que nos levam a pecar justamente por estarmos distantes de Deus, por querer 

viver sem obedecer aos seus mandamentos, ignoramos assim o conhecimento e a Bíblia, 

ou seja, totalmente afastados da sua palavra e das suas leis, você mesmo pode ver o que 

isso muda em nossas vidas, é simples, eu vou tentar explicar com alguns pequenos 

exemplos que aconteceram comigo para que você entenda que se está assim afastado de 

Deus sem se importar com as suas leis, fazendo tudo a o contrário a sua vontade, as 

chances de a sua vida dar tudo de errado é imensamente grande, mas se isso não acontecer 

e você tornar se um homem bem sucedido e com uma bela família e mesmo assim 

continuar afastado de Deus saiba que com certeza a salvação essa você não receberá de 

Jesus Cristo, por que ele mesmo diz na sua palavra, aquele que crer será salvo, mas 

aquele que não crer será condenado, por tanto ou mudamos de vida ou seremos jogados 

no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. 

Nós devemos saber que a vontade de Deus é que sejamos felizes e isso é óbvio afinal ele 

é o nosso Deus e um pai que ama os seus filhos, mas o que nós não devemos esquecer 

que ele nos deixou o livre arbítrio para escolher caminhar rumo ao pai ou caminhar para 

longe dele, por que Deus não força os filhos amá-lo então devemos escolher e para 

caminharmos para Deus o primeiro passo é crer nele, para isso precisamos ter fé isso nos 

dará a certeza de que continuando a caminhada com toda a esperança de dias melhores, é 

importante entendermos também que mesmo o homem que tem fé, que esse fato tão 

simplesmente não significa que este homem não vá sofrer ou ficar doente bom comigo 
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acontece assim quando eu fico doente, eu vou a o médico buscar a cura da enfermidade, 

mesmo sabendo que Deus pode curar tudo, mas é claro que eu faço a minha parte orando 

para o senhor fazer a cura, eu sei que tenho fé e também sei que tudo o que eu pedir com 

fé em nome de Jesus Cristo segundo a sua palavra eu receberei, por que então no momento 

da dor nós achamos que a nossa fé é muito menor do que parece, se nós sabemos que a 

doença não vem de Deus e que se nós pedirmos com fé ele nos cura de qualquer doença, 

ou será que eu não estou sabendo pedir da maneira certa para Deus a cura e por isso eu 

não estou alcançando o coração do senhor e fico imaginando que essa não é a vontade de 

Deus e por isso eu não me esforço o suficiente na oração de suplica a Deus, irmãos nós 

sabemos que vivemos em um mundo que tem muitas doenças e o corpo humano é muito 

frágil, então como podemos culpar alguém por adoecer, isso faz parte da nossa vida a 

nossa estrutura é assim, o homem nasce, cresse e um dia há de morrer, por que aceitamos 

ter uma fé tão pequena que não podemos nem ficar doentes que na mesma hora nós nos 

afastamos de Deus e perdemos a nossa fé. Eu te digo meu irmão que para nós 

conhecermos mais a Deus e o seu filho Jesus Cristo com o Espírito Santo eu sugiro que 

comecemos fazendo um estudo bíblico, por que para conhecermos a verdade nós devemos 

procurar primeiro o verdadeiro conhecimento que nos é oferecido segundo a palavra de 

Deus, por que este conhecimento é o princípio da sabedoria segundo a própria palavra, é 

somente assim que a ovelha conhecerá o seu pastor, podendo aprender o motivo pelo qual 

ele morreu na cruz, que é principalmente para que ele nos ame e quer que nós tenhamos 

a salvação da nossa alma, poderemos ler sobre a sua ressurreição e ascensão ao céu, eu te 

digo meu irmão que quando você já tiver um mínimo de conhecimento da palavra os seus 

olhos se abrirão para a verdade de Jesus Cristo, isso significa que você não está somente 

preparado para ver, mas também para sentir o amor de Jesus Cristo, porém é necessário 

que você tenha fé, assim como tudo o que você tiver de graça se não tem amor de nada 

adianta também é verdadeiro que se nós não tivermos fé e crermos em Deus, segundo 

Jesus Cristo já estamos condenados, por que se você crê em Deus mias não tem fé que 

ele é o Deus todo poderoso e que nada lhe é impossível de nada adianta você dizer que 

crê em Deus, por que as suas palavras são vazias e sem efeito benéfico algum para a sua 

vida. 

Todos nós sabemos que Deus é um pai amoroso, porém não podemos esquecer a sua santa 

palavra escrita na Bíblia sagrada, a palavra de Deus diz tudo o que já aconteceu no mundo 

além de revelar as coisas que ainda hão de acontecer, nesta palavra não ficará uma vírgula 
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sequer sem que seja cumprido exatamente como Deus quer que aconteça, por tanto não 

adianta eu seguir as leis do senhor pela metade, achando que isso será o suficiente para a 

nossa salvação, antes devemos observar a palavra de Deus que diz, sejais quente ou frio, 

por que se for morno, vomitarei de minha boca, então preste bem atenção você meu 

irmão, você que é uma pessoa religiosa, que faz o bem para as pessoas ajudando a viúva 

e órfão, trata bem o seu próximo, procura ser um homem justo, mas se você estiver em 

falta com apenas uma das leis de Deus escritas na sua santa palavra a bíblia, saiba que 

você está em constante pecado por desobediência a Deus e se você não parar de cometer 

este pecado e se afastar do que faz mal aos olhos de Deus, mesmo que seja por amor a 

alguém ou a alguma coisa, você pode ter certeza que você será condenado por este crime 

de desobediência a Deus, eu te oriento não por minhas palavras, mas sim pelo que diz as 

sagradas escrituras amarás o senhor teu Deus sobre todas as coisas, por que não podes 

amar a Deus e ao dinheiro ou a esta pessoa que te afasta de Deus ao mesmo tempo em 

que amas a Deus, por que o nosso Deus é um Deus de palavra e o que ele falou pela boca 

dos profetas ou pelo seu próprio filho o nosso senhor e Deus Jesus Cristo não ficará sem 

efeito isso é impossível acontecer, por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo afasta-se 

desta vida e volte para o senhor, por que neste momento ele está dizendo para você, o 

mesmo que disse para o jovem rico que lhe perguntou, senhor o que devo fazer para entrar 

no reino do céus e Jesus lhe respondeu, de tudo o que tens para os pobres e segue-me, 

então o jovem homem que dizia ser um homem bom e generoso que fazia tudo de bom 

aos olhos de Deus, virou-se e foi embora, esta é a hora que você deve decidir seguir o 

senhor o senhor Jesus ou ir embora abraçado ao seu pecado, saiba que você pode viver 

bem mesmo estando em pecado, porém isso somente é possível por uma vida vivida até 

no máximo de oitenta a cem anos com algumas exceções, mas lembre-se meu irmão que 

a eternidade é para sempre, é por isso que aqui eu faço o meu apelo para que as pessoas 

mantenham a fé em Jesus Cristo, mesmo aqueles que têm um bom trabalho, que gozam 

de boa saúde, que tem uma família estruturada e que não sofrem coisa alguma nesta vida, 

mas também aqueles que têm vivido a sua fé, no amor, na luz e na paz de Jesus Cristo, eu 

peço que não abandonem a sua fé essa será para sempre a sua alegria para a vida eterna. 

É bom que fique claro para você que conhece a palavra de Deus e principalmente para 

aqueles filhos que ainda não conhece a lei de Deus o que a palavra diz em Lucas. - 10:27 

amarás o senhor teu Deus de todo coração com toda a tua alma, de todo o teu 

entendimento, este é o primeiro mandamento, então não podemos amar a uma pessoa 
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mais do que a Deus, nem mesmo amar mais o dinheiro ou as coisas materiais mais do que 

a Deus, por que você não se justificaria nem mesmo se dissesse que é um homem tão 

bom, faz tudo certo, que é trabalhador, honesto, que faz parte da igreja e que ajuda 

também os pobres, se você meu irmão diz que está infligindo uma pequena lei apenas e é 

por amor a uma pessoa na desculpa que o amor é dado por Deus e que para isso você 

procura dar a si próprio o julgamento de absolvição que é atribuição do próprio Jesus 

como o justo juiz dada por Deus pai e dizendo alto de como o nosso Deus que é amor, 

não irá te perdoar só por que você cometeu um pequeno ato em desacordo com a palavra 

de Deus. 

Meu irmão, eu te respondo mostrando para você o que está escrito na própria palavra 

desse nosso Deus que é amor, por que não devemos esquecer que o nosso Deus não é um 

Deus, fraco que muda a sua palavra de acordo com a cara do cliente, ou a sua posição 

social, não é uma negociação a palavra de Deus é uma lei para ser cumprida e irrevogável 

do Deus dos exércitos, lembrando que o que ele podia fazer ele fez, quando Deus mandou 

o seu filho Jesus Cristo, para em pessoa mostrar para que os homens saibam disso e 

tenham a plena certeza de que a sua palavra é verdadeira e que devemos ter a certeza que 

tudo o que está escrito vai se cumprir e mais Em Mat.-5:17-18, Jesus disse: “Não 

penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas, não vim para revogar, vim para 

cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou 

um til jamais passará da Lei, até que tudo se cumpra. 

É por isso que devemos ficar atentos aos ensinamentos da palavra de Deus para que se 

cairmos no pecado que não venhamos a permanecer nele imaginando que por que Deus 

sendo misericordioso não nos julgará segunda a sua lei, mas percebendo os nossos erros 

possamos endireitar as veredas das nossas vidas segundo a Bíblia e quando alguém nos 

disser aqui você está errando que não nos façamos de inocentes tentando acusar essa 

pessoa apontando os erros dela dizendo, mas você também não é santo e eu sei que você 

faz isso ou aquilo achando que mostrando o erro do outro isso justificaria o seu pecado, 

mas sejamos humildes e reconheçamos os nossos pecados, engana-se não se justifica um 

pecado com outro, o senhor conhece os seus filhos e seus pensamentos mais escondidos 

e profundos são como o som do trovão aos ouvidos santos de Deus no céu, assim como a 

maldade do coração do homem Deus também conhece seus pensamentos, sentimentos e 

o seu pecado, por tanto o senhor Jesus julgará cada um segundo as suas próprias ações. 
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Este é um bom momento para te revelar o que é óbvio meu irmão de que eu também sou 

um pecador, porém eu gostaria de dizer que eu não tenho nenhum orgulho disso, muito 

pelo contrario meu irmão, para eu ser pecador após tudo o que o senhor Jesus fez na minha 

vida, depois de tudo o que ele me mostrou em oração é uma vergonha e pior ainda quando 

eu cometo um pecado eu sei que fiz algo errado pelo conhecimento que eu recebi eu já 

sei que cometi um grave erro aos olhos de Deus e é por isso que o meu sofrimento é maior 

e o arrependimento no meu coração esse é imediato, por que o meu sofrimento é do 

tamanho da minha fé e é por causa dessa fé que eu professo que sempre que isso me 

acontece logo caio de joelhos suplicando em oração o perdão de Deus por telo ofendido, 

é claro que com o conhecimento vem também a sabedoria e graças a Deus isso vem 

mudando na minha vida me tornando mais amadurecido na fé, nos dias de hoje eu me 

sento mais fortalecido também, o conhecimento que o senhor vem derramando sobre mim 

está me transformando em um homem mais fiel e obediente a palavra de Deus.  

Bom meu irmão, já que eu estou falando de pecado eu quero aproveitar para te dizer que 

Deus nos perdoa de graça ele não cobra nada em dinheiro pelo seu perdão, ele 

simplesmente apaga todo o nosso passado de iniquidades nos dando a oportunidade de 

uma vida nova e para isso, basta apenas que o nosso arrependimento seja sincero e de 

coração. Muitas vezes nós comentamos, mas como pode o senhor perdoar essa pessoa por 

que ela é um monstro aos nossos olhos, porém nós esquecemos que aos olhos de Deus 

todos nós somos seus filhos, a diferença está entre aquele filho que obedece e ama o pai 

e aquele que não ama o pai e segue a vida desobedecendo aos seus mandamentos sem 

arrependimento algum no coração, por isso a palavra diz, ao filho obediente será dada a 

salvação eterna na casa do pai, a minha casa tem muitas moradas segundo Jesus, mas 

ao filho ímpio este será jogado no fogo ardente onde haverá choro e ranger de dentes, 

esse ranger de dentes que o senhor Jesus fala eu gostaria de te explicar um exemplo de 

como seria. 

Para tentar esclarecer eu gostaria de dar um pequeno exemplo segundo o meu humilde 

conhecimento, o choro e o ranger de dentes que Jesus fala, é uma dor insuportável, como 

exemplo eu posso-te dizer que é semelhante ao que aconteceu uma vez com um jogador 

de futebol que quebrou a perna em um jogo e pancada foi tão grande que ele teve uma 

fratura exposta, os jogadores do seu time o pegaram em quatro pessoas e começaram a 

carregá-lo para levar o jogador para o hospital, quando ele passou por mim um de seus 

companheiros retirou a sua carteira e colocou a carteira na sua boca para ele morder, por 
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que ele ringia tanto os dentes de dor que eles não queriam que seus dentes quebrassem, 

ou seja, este é um exemplo pequeno de uma dor insuportável e é justamente essa dor que 

as pessoas que forem condenadas no Juízo final sentirão, a qual Jesus o justo juiz disse 

que sofrerão, será uma dor insuportável sentida na alma por toda a eternidade. 

O que eu escrevo não é para que você tenha medo, mas sim para que você tenha 

conhecimento da palavra e a leve a sério, para que mude de vida buscando a palavra de 

Deus não por medo de ir para o inferno, mas por que você quer fazer o que é certo na vida 

sendo uma boa pessoa e seguir os mandamentos por amor a Jesus Cristo, por que o 

simples medo da ir para o inferno está levando as pessoas justamente para lá, nós devemos 

ficar atentos a palavra de Deus onde Jesus diz se você não tiver amor de nada adianta, 

mas se você busca ter uma vida correta seguindo os mandamentos de Deus buscando a 

santidade com amor ao próximo e ao nosso Deus pai ao seu filho o nosso senhor Jesus 

Cristo na graça do Espírito Santo, então não tenha dúvidas que você irá para o céu com 

Jesus, por que essa é a nossa fé, essa é a certeza da salvação que Jesus Cristo nosso senhor 

nos oferece. 

E então você se pergunta como eu faço para seguir os mandamentos do senhor, se eu já 

sou uma pessoa que tenho fé, eu creio e amo a Deus, olhe eu te digo que o problema está 

com a nossa luta e em todas as vezes que eu tentei lutar com as minhas forças contra o 

pecado eu perdi, mas você pode me perguntar o porquê eu estou te falando isso é 

justamente para te dar um exemplo de que somente Jesus Cristo tem a força e poder de 

lutar contra o inimigo e quando estamos sendo atacados pelo encardido é engano nosso 

acharmos que somos forte e resistiremos tranquilo a tal ataque e que tudo ficará bem, não 

pense você que o inimigo ardiloso como tal fará um ataque claro e perceptível como o 

ataque de um animal feroz, este ataque do inimigo virá disfarçado como um animal bom 

e dócil, ou melhor como um amigo bom e dócil, mas o pior desse disfarce é que ele se 

esconde justamente nas coisas que nós mais desejamos, ou seja, em outras palavras eu 

quero dizer que eu ou você somos atacados por que fracassamos na fé e acabamos 

querendo pecar mesmo sabendo que isso é errado, não se engane em pensar que pecamos 

por ignorância, saiba você que aqueles que têm mais conhecimento são os que são mais 

atacados nas coisas que gosta e que se fizer estará recaindo em grande pecado, por que o 

inimigo sabe que se fizer o homem de Deus pecar no pequeno ele terá um pequeno 

tropeço, porém cairá e o seu sofrimento por ter pecado contra Deus será tão grande que 

ele somente se levantará pela força e vontade de Deus por que não lhe sobrará nenhuma 
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força caindo em uma grande depressão, se sentindo no fundo poço e uma enorme fraqueza 

de fé.  

Quando isso acontece, geralmente aparece na vida dessa pessoa um anjo, que pode ser 

um intercessor enviado por Deus para orar para essa pessoa a fim de pedir por ele o 

socorro que este seu servo tão debilitado pelas machucaduras da vida que ficaram 

marcadas em sua alma e que o impossibilita de orar a Deus, seja pela vergonha que sente 

pelas pessoas da comunidade, da família ou pela vergonha de Deus, pela falta cometida é 

grande o seu desanimo, o cansaço e ele já não encontra mais forças para se defender 

ficando a mercê dos perigos da vida e da alma. 

Ora meu irmão, tudo isso que eu estou te falando nada mais é do que tentar de alguma 

forma te prevenir os ataques que você sofrerá do inimigo ou que já esteja sofrendo, 

procurar te mostrar uma luz para o caminho que você deve seguir para sair da situação de 

perigo em que você se encontra neste momento e esse caminho é Jesus Cristo ele é a única 

luz verdadeira a ser seguida, por isso eu procurei usar dos exemplos que eu vivi ou 

presenciei na vida. E então se você se encontra em uma dessas situações de risco e me faz 

a seguinte pergunta, Odenilson o que eu posso fazer para sair desse sofrimento? 

Em primeiro lugar eu não vou mentir para você dizendo que o caminho de volta é fácil 

por que tudo aquilo que nós fazemos de bom ou ruim na vida tem consequências, ou seja, 

eu falo isso para que você comece a olhar para dentro de si e tenha a coragem de encarar 

os seus medos, o que eu quero dizer é que você deve olhar para a sua cruz que está caída 

e pegá-la para depois disso, você deve seguir em uma intensa busca por mudança de vida 

no sentido de alinhar a sua vida a palavra de Deus e isso não acontecerá se você não tomar 

uma decisão definitiva no sentido de ser feliz com Jesus Cristo, por que você só terá uma 

felicidade completa junto de Jesus Cristo, o que eu quero-te dizer é que se você já foi 

batizado ótimo e você não for que se batize então em nome do pai do filho e do Espírito 

Santo, somente faça isso se você nunca foi batizado, para que isso seja possível é 

imprescindível que você creia em Deus e possa manter a sua fé viva, fervorosa, mesmo 

nos momentos de extrema dor e sofrimento, isso é importante por que quando estamos 

em pecado à luz que nós recebemos no batismo é envolvida pela escuridão diminuindo a 

nossa força e por consequência a nossa fé, saiba que mesmo em meio do caos deste mundo 

é a luz de Jesus que nos mantém afastados do inimigo, é por essa fé que professamos em 

Jesus Cristo que nós não podemos cair em desespero diante dos problemas da vida, antes 

devemos manter a esperança, o amor e a fé em Jesus Cristo nosso senhor. 
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Bom meu irmão, se depois de tudo o que eu te falei assim mesmo você não conseguir 

sentir Deus na sua vida e nem mesmo consegue ter a certeza de que ele realmente existe 

ou até mesmo não acredito que um dia poderá encontrá-lo, eu posso te garantir que Deus 

existe sim e não é difícil encontrar o nosso senhor Jesus, o difícil mesmo é viver a palavra 

de Jesus, isso sim precisa de muita fé, é preciso de constante oração de suplica não se 

deixando levar pelos ensinamentos deste mundo tenebroso, que faz de tudo para nos levar 

para longe de Deus, nos afastando de seus ensinamentos com falsas promessas de 

felicidades materiais, que traz para nós uma alegria passageira e falsa de que somos donos 

de alguma coisa neste mundo ou que alguma coisa nos pertence, o inimigo faz isso 

somente para nos afastar da fé e conseguir nos distanciar cada vez mais do amor de Deus, 

por que ele foi expulso do céu e tem inveja de nós por saber o quanto Deus nos ama de 

verdade, é por isso que eu te digo é pela fé e pelo amor a Deus que seremos salvos, senhor 

Jesus eu creio em vós. 

 

                                                          XXVI               

A FÉ E O PROPÓSITO DE DEUS 

 

Eu começo dizendo que isso que me aconteceu foi por que por muitas vezes em nossas 

vidas nós perdemos o rumo e esquecemos que quem está no controle de tudo é o nosso 

Deus e nós somos apenas os seus filhos com pouco conhecimento e quase nada de 

sabedoria, pouca fé e muita prepotência, é isso mesmo irmãos, por muitas vezes nós 

somos assim, o senhor nos dá graças em forma de bênçãos e isso é o suficiente para 

começarmos a nos achar e assim nos esquecemos de que é Deus quem cura, é Deus quem 

salva e não nós mesmos pequenos mortais. 

Bom depois de ter esclarecido isso eu quero lhes contar o que aconteceu comigo em 

oração em uma época agraciada por Deus, eu estava me sentindo cheio da graça de Deus, 

ele me mostrava tantas coisas, que eu achei que poderia pedir o mundo de qualquer forma 

que ele me daria então o que foi que eu fiz, eu pedi para Deus mais uma vez para ter uma 

fé que movesse montanhas, a fim de poder ajudar as pessoas que não tem fé, o senhor não 

me questionou e não me falou nada, tudo ficou em silencio, mas em oração ele 

simplesmente me levou para uma cidade distante tão rápido como se eu tivesse caído de 
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um avião e me colocou em pé no meio de uma estrada asfaltada em frente de uma 

montanha, eu nunca a tinha visto de perto, então olhei para cima e vi o quanto ela era 

grande, era a montanha mais doce do país eu fiquei admirado com a sua beleza, eu sabia 

bem que havia muitas pessoas morando nela, ou amarradas nela, eu dei uma olhada em 

volta e vi casa do pai e da mãe, mas quando eu voltei o meu olhar para a montanha eu 

escutei um estrondo como um trovão e uma luz como relâmpago que saiu fogo do pé 

daquela montanha a trinta centímetros do chão que quase me cegou de tão forte que eu 

tive que fechar os olhos e quando eu abri o chão começou a tremer e a montanha começou 

a se mexer indo em direção do mar e se posicionou no meio do mar a minha esquerda, 

ficando um grande platô como se a espada do Espírito tivesse cortado a rocha da 

montanha em sua base e a separado e com o seu poder a tivesse mandado para o mar, eu 

fiquei aterrorizado e resolvi subir na base da montanha, foi quando o senhor disse retire 

os seus sapatos por que aqui se tornou um solo santo e continuando disse quem pisar de 

calçados neste lugar morrerá, então eu retirei os meus sapatos e subi para ver o senhor, 

mas apenas conseguia ver um vulto branco, como um lençol branco reluzente com fachos 

de luz que me impedia de ver o seu rosto, neste momento eu comecei a pensar nas pessoas 

que poderiam ter morrido na montanha e como seria possível impedir que alguém subisse 

ali de calçados, então eu me atrevi em perguntar, senhor quem impedirá as pessoas de 

subirem aqui só tem trinta centímetros de altura e ele me respondeu você Odenilson tem 

o dever de cuidar para que as pessoas não morram, eu fiquei assustado com a ordem do 

senhor, mas antes que eu pudesse dizer algo eu ouvi um grito de uma criança de uns três 

a quatro anos de idade, era um menino loirinho de olhos claros que subiu onde eu estava 

e veio em minha direção com um sorriso e nos pés um par de tênis pequenino, eu 

desesperado gritei não vem aqui pare ai, mas não adiantou ele deu mais um pequeno passo 

e caiu bem na minha frente, eu peguei o menino em meus braços e chorei desesperado 

sem saber o que fazer, enquanto eu chorava me culpando pela morte daquela criança eu 

pensava sofrimento da sua mãe e nas pessoas que ainda poderiam morrer por minha causa, 

então ali mesmo eu me ajoelhei e pedi perdão a Deus por ter pecado, eu implorei para que 

ele voltasse atrás e salvasse a vida daquela criança e que eu não queria machucar as 

pessoas, então naquele momento o senhor me fez entender que tudo o que Deus faz tem 

um propósito e que nada é por acaso, neste momento eu abri os meus olhos e fiquei feliz 

por estar de volta no meu quarto e que tudo aquilo que eu vivi em oração foi uma lição 

para que todos nós entendamos que por mais difícil que esteja a nossa vida, nós não somos 
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diferente das pessoas que já viveram nesta terra e que muitos sofreram muito mais do que 

nós sofremos hoje e mesmo assim eles mantiveram a sua fé em Deus que tem um 

propósito para tudo na nossa vida, até mesmo para as obras realizadas pela nossa fé, 

senhor Jesus eu creio em vós. 

 

                                                         XXVII 

A FÉ QUE MOVE MONTANHAS 

 

Meus queridos irmãos em Jesus Cristo eu escrevo agora para vocês uma das maiores e 

mais extraordinárias visões que eu tive, ela foi tão maravilhosa que demorou vários dias 

para que eu pudesse ver toda ela por completo e tudo começou em uma oração simples a 

noite, eu comecei a minha oração e de repente me vi de volta a praia em pé na areia eu 

olhava para frente sem entender o que estava acontecendo, então eu olhei para a areia e 

notei que havia muitas pegadas em várias direções e logo eu percebi que deveria seguir 

uma delas, porém havia entre tantas pegadas para Oeste, Leste, Sul e entre tantas havia 

uma que seguia uma linha reta bem na minha frente, eu não tive dúvidas e pensei essa 

pegada em linha reta com certeza são as pegadas do senhor e são essas que eu devo seguir, 

mas quando eu ia começar a caminhar veio um vento forte e soprou sobre a areia e apagou 

todas as pegadas me deixando sem saber o que fazer, foi ai que eu resolvi seguir o meu 

coração e caminhar em busca do senhor, eu caminhei uns cento e cinquenta metros 

quando eu vi o senhor vestindo um manto branco vindo da direita logo a minha frente em 

direção ao mar, eu fui me aproximando do senhor e a cada passo que eu dava ao seu 

encontro eu ficava menor e ele cada vez maior ao ponto de quando eu cheguei próximo 

dele eu estava menor do que os seus pés e não conseguia levantar a minha cabeça para 

ver o seu rosto e as minhas mãos parecia não estar ali, por que o meu desejo era tocá-lo, 

mas eu não conseguia. 

Eu sabia que era uma visão, mas eu precisava saber quem era e na esperança de saber se 

era o senhor Jesus mesmo que caminhava na praia, eu tentei ver os furos dos pregos em 

baixo dos seus pés enquanto caminhava ao seu lado, mas o seu manto cobria os seus pés 

até perto de seus dedos santos encobrindo as marcas, mas eu tentei de novo ver por baixo 

dos pés do senhor quando ele levantava os pés para caminhar, mas infelizmente eu não 
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pude ver, porém eu notei algo estranho na areia, o senhor não deixava pegadas, enquanto 

que os meus pés pequeninos deixavam um rastro bagunçado na areia clara de um dia de 

sol forte, que refletia em meu rosto o seu calor escaldante, além disso o senhor também 

não deixava sua sombra na areia, foi naquele momento que eu tive toda a certeza do 

mundo, que aquele ser maravilhoso se tratava mesmo do senhor, mas mesmo admirado 

com o que estava acontecendo eu sabia que se tratava de uma visão e que eu precisava 

notar tudo o que via com detalhes enquanto eu pensava nisso eu olhei para a areia e notei 

que os grãos de areia eram extremamente grandes e se mexiam como se estivessem vivos, 

eu fiquei assustado ao mesmo tempo em que eu via os meus pés afundarem até não haver 

nenhum grão de areia em baixo dos meus pés, neste momento eu me senti muito pequeno 

como se estivesse no meio de muitas sementes eu fosse apenas um grãozinho de mostarda. 

Neste momento eu senti a água do mar cobrir os meus pés eu estava novamente 

caminhando ao lado do senhor eu não queria sair de parto dele por isso eu caminhava de 

pressa, mas os passos do senhor eram mais rápidos e ele tinha uma vantagem quando a 

água chegava perto dos seus pés ela se curvava e passava por baixo de seus pés e não o 

molhava, era como a areia ele nem tocava nela era incrível aquela visão, mas eu comecei 

a ficar para trás em tão eu olhei para a água e eu podia ver até o fundo do mar era como 

um vidro transparente para mim, eu peguei a água nas mãos tão limpa como se tivesse 

passado por um filtro, porém quando eu cheguei com água até a minha cintura alguma 

coisa me segurou eu olhei para baixo e os meus pés haviam sido revestidos por rochas 

como se eu estivesse plantado ali, eu puxei com as mãos, mas não conseguia me soltar, 

foi quando eu percebi não conseguiria seguir em frente e olhando para o senhor que 

caminhava distante sobre o mar eu vi uma árvore seca deitada sobre as águas com três 

frutos verdes e suas raízes aparecendo, o senhor passou caminhando por ela e foi na 

direção de uma enorme igreja dourada que estava bem no meio do mar, quando ele entrou 

na igreja eu vi um raio de luz que vinha do céu sobre a igreja e a luz ficou tão forte que 

iluminou tudo que eu tive que fechar os olhos e quando eu abri eu estava de novo no meus 

quarto de joelhos orando e agradecendo a Deus as maravilhas que ele havia acabado de 

me apresentar e assim acabou essa visão, senhor Jesus eu creio em vós. 
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XXVIII 

Sonhando com o Céu 

 

No capítulo anterior eu falei de amor, fé e salvação, mas eu também falei de céu, a minha 

fé me diz que o céu é maravilhoso e foi justamente com esse céu lindo e maravilhoso que 

eu sonho e literalmente sonhei naquela noite, bom o sonho que eu falo aconteceu no dia 

05/10/2017 , eu não sei o porquê desse sonho mas as coisas que eu escrevo são apenas as 

que eu sonhei e que fazem parte da minha vida de fé e até mesmo as visões em oração, 

não somente eu quero relatá-los, mais também eu gostaria de compartilhar os sentimentos 

que trago desses acontecimentos, das experiências difíceis de entender e das maravilhosas 

visões que eu tive na vida, que o bom Deus me deu e continuando assim como essa que 

eu vivi em sonho após uma oração, a noite passada eu fui para o meu quarto e como de 

costume ajoelhei para fazer a minha oração, agradeci a Deus e tive uma oração tranquila 

serena e bem rápida mesmo, depois eu me deitei e peguei no sono rapidamente, mas não 

demorou muito para que o sonho me tomasse, foi tão rápido que em sonho eu achei que 

eu estava acordado e ainda não tinha dormido, foi quando eu comecei a sentir uma grande 

força me puxando para cima como se estivesse me levantando do colchão, eu fiquei 

assustado achando que havia chegado a minha hora e que eu realmente estava morrendo, 

eu senti como se o meu senhor estivesse me levando para junto dele, por um momento eu 

fiquei preocupado com os meus filhos e também com a minha esposa. 

     Naquele momento eu não sabia como eu estaria deixando a minha família tão cedo 

estando os meus filhos ainda jovens, mas naquele momento eu pensei se é Deus que está 

me chamando então eu devo ir em paz e foi em Deus que eu acreditei naquele momento 

derradeiro, então eu falei se o senhor está me levando meu Deus eu vou feliz e deixarei o 

senhor me levar, lembro-me que era grande a força que estava me puxando que eu 

comecei a subir bem alta e quanto mais o senhor me levava para cima mais leve eu me 

sentia, era como se eu estivesse me esvaziando das coisas do mundo em quanto me enchia 

das coisas de Deus e quando eu cheguei ao espaço onde eu só conseguia ver as estrelas 

era como se o meu corpo também já não tivesse peso, como se a gravidade tivesse tirado 

todos os meus órgãos. 

Eu observava tudo com atenção para entender o que era tudo aquilo, quando de repente, 

eu passei de uma pequena linha, com se eu atravessasse um espelho e entrasse em outro 
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lugar bem diferente, quando eu passei para este lado eu vi um céu azul e uma claridade 

do sol amarelo que parecia estar bem próximo de mim, com uma luz maravilhosa que não 

me cegava e por incrível que pareça também não me queimava, o sol era tão lindo que os 

seus raios eram visíveis para mim como foco de luz separado entre si que era possível ver 

a sua intensidade mudar para cada brilho específico, era como se a própria glória de Deus 

estivesse me iluminado, quando eu olhava para o céu era como olhar para um diamante 

azul anil magnífico com brilhos diferentes algo quase que inexplicável, eu fiquei tão 

maravilhado que eu não podia tirar os olhos do céu e eu não conseguia pensar em mais 

nada, o céu não ficava estático e longe de nós, pelo contrário eu tinha a impressão de que 

eu poderia interagir com o céu, quase como se fosse possível eu tocá-lo, eu viajava muito 

rápido como quem deita na água do mar de costas e fica boiando olhando para o céu, eu 

planava contemplando a maravilha do céu com a boca aberta e um sorriso enorme, eu 

sentia uma imensa alegria que eu não conseguia pensar em mais nada da minha vida, era 

como se eu tivesse me desligado da terra e a paz do senhor Jesus Cristo tomado o meu 

coração por completo, mas era tanta aquela paz que eu acordei adorando a Deus, 

glorificando o seu Filho o nosso senhor Jesus Cristo por ter me abençoado com aquela 

maravilhosa visão.  

Para você meu irmão, a você homem e mulher que não crê em Deus eu escrevo essas 

visões e sonhos que eu tive, para que lendo você creia também e não sejas mais incrédulo, 

ou seja, deixe de ser crente na sua descrença, por ter conhecido apenas a verdade dos 

homens e do mundo, para então conhecer a verdade de Deus, aquela que esclarece, que 

tira o homem da escuridão do pecado e da dúvida, dando-lhe a plena certeza da fé, para 

você que está desesperado, Deus dá o escudo da fé como proteção de todo o mal e a 

certeza de que tudo vai ficar bem, por que nada é maior de que o Deus do impossível. 

Quero que você saiba que falar de Deus é fácil, afinal ele é pai, é amor, poderoso e 

misericordioso, posso até citar muitas palavras da bíblia que engrandecem com louvor o 

nome do senhor Deus, mas como fazer alguém que não crê em Deus começar a acreditar 

nele e como fazer para que o homem que estava enfraquecido na fé possa voltar a acreditar 

em Deus, como fazer para reanimar a sua fé no nosso Deus novamente, como eu posso 

de alguma forma te ajudar meu irmão que eu decidi iniciar esse assunto, o fato é que eu 

acredito ser de suma importância que paremos para refletir sobre a nossa fé e é essa 

reflexão que vai fazer toda a diferença na sua vida meu irmão, eu falo isso por que a 

minha preocupação é que os filhos de Deus voltem para casa do pai, voltem a adorá-lo de 
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coração como é o nosso dever e a nossa alegria, mas para isso eles devem acreditar que 

Deus faz maravilhas hoje e sempre, devem acreditar que Deus cura, transforma vidas que 

se entregam a ele e principalmente saber que Deus age na nossa história para sermos 

pessoas felizes, homens e mulheres de Deus, que louvam e adoram, sendo homens 

honrados e amados filhos de Deus. 

As coisas na minha vida acontecem inesperadamente e extraordinariamente de acordo 

com a vontade de Deus e foi em um domingo pela manhã enquanto eu meditava sobre o 

amor de Deus que eu pedi em oração a sua graça e essas visões começaram a acontecer 

por isso meu irmão está mais do que na hora de você parar e acreditar em Deus pai, crendo 

também no seu filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Mostrando a visão e a face do servo 

que iluminado agora pela ação do Espírito Santo de Deus é transformado totalmente pelo 

olhar e pelo sangue de Jesus Cristo nosso senhor. 

 

XXIX 

A Igreja de Jesus Cristo  

 

Hoje eu venho contar mais uma visão que eu tive que em oração que me fez relembrar 

que todos nós somos pecadores e que para Deus enquanto estivermos em pecado sem 

arrependimento a o qual não desejamos nos confessar, Deus considera esse nosso ato de 

rejeição algo muito grave, além de que, quando nós cometemos alguma transgressão a lei 

de Deus, ou desobediências a sua vontade ou a sua palavra deverão entender que isso é 

gravíssimo, eu em particular me sentir muito mal quando eu peco contra Deus ou contra 

meus irmãos, eu penso sempre que por ser um homem de fé e de oração uma pessoa que 

passa o dia inteiro pensando em Deus e orando a ele não poderia cair tão facilmente em 

tentação, mas também sei que se não vigiarmos isso não nos impedirá de cair em pecado, 

eu falo isso por que todas as vezes que eu faço um ato de falho, o resultado aparece na 

minha oração que fica prejudicada como se o meu pecado formasse uma barreira entre eu 

e o meu Deus me impedindo de sentir as coisas do alto, eu sei bem que é impossível 

vivermos sem pecar em um mundo tão cheio de pecado, é claro que eu sei que a carne é 

fraca, mas também sei que devemos lutar contra o mal e esse é o nosso dever. 
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     O nosso Deus disse que a carne é fraca, mas o Espírito é forte e disse mais, ele nos 

revelou que tudo posso naquele que me fortalece, como está escrito na sua palavra, por 

isso hoje eu faço boa parte das minhas orações em forma de suplica pela minha família e 

para mim nesse sentido, da mesma forma eu oro com o todo o fervor para todos os filhos 

de Deus espalhadas pelo mundo inteiro, que neste momento encontra-se em situação de 

pecado ou em sofrimento físico ou espiritual, eu acredito que é por isso que eu vejo essas 

coisas extraordinárias e foi dessa forma que aconteceu naquela noite mais uma visão em 

que eu acordei quatro e vinte e sete da manhã, normalmente as quatro horas da manhã o 

senhor me acorda para orar, então eu me ajoelhei ao lado da cama como de costume e 

comecei a orar a Deus, porém logo quando eu comecei a orar naquele dia, abriu-se  um 

buraco em baixo de mim que me levou para o meio do deserto e então notei que eu estava 

com a metade do corpo dentro de um buraco na areia que estava me puxando para o fundo 

enquanto eu tentava me segurar com os braços para não ser engolido por aquele poço sem 

fim e olhando dos lados eu via só areia e nada mais, então e notei que eu conhecia aquele 

lugar, eu sabia onde estava por que eu já havia estado por várias vezes antes naquele lugar 

quando em oração, sempre quando eu vivia momentos difíceis da minha vida no passado, 

então ciente da dificuldade que eu iria passar naquele lugar, imediatamente eu comecei a 

suplicar ao senhor Jesus que me socorresse e me tirasse daquele buraco sem fim, foi ai 

que apareceu o senhor Jesus e eu pedi Jesus segura a minha mão para eu não cair 

estendendo a mão direita para cima na direção dele e foi assim que o nosso Deus 

maravilhoso rapidamente me socorreu na sua misericórdia e mesmo sem precisar tocar 

na minha a mão, ele foi me retirando daquele buraco. 

E quando eu já estava com o peito para fora do buraco onde eu havia caído eu me apressei 

em perguntar, mas senhor como eu cai neste buraco se eu já havia passado deste lugar há 

vários anos eu não entendo se estou bem avançado na minha fé como então eu pude cair 

de novo no mesmo lugar, então ele já a alguns metros à frente me mostrou, olhe o caminho 

por onde você tinha passado anos antes seguindo os passos dele, foi como se eu estivesse 

com os meus olhos fechados e de repente os meus olhos abrissem para ver a realidade, 

aquele lugar que eu passei antes era cheio de buracos na areia e somente um pequeno 

caminho onde o senhor estava passando era possível eu passar sem cair, então ele me 

disse que foi neste lugar que eu passei anos antes carregando você meu filho e nada eu 

deixei que lhe acontecesse, mas mesmo vendo o senhor e tendo certeza que ele estava ali, 

eu senti medo, eu fiquei assustado por que eu não tinha percebido quantos perigos havia 
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no caminho da minha vida, mas o pior foi  que ele me disse, que se não for pela sua 

proteção e pela nossa permanência na fé, na oração, poderemos voltar a cair de novo nos 

mesmos buracos, caindo nas mesmas armadilhas que foram abertas pelo nosso inimigo 

nosso passado e dependendo da queda e da quantidade de buracos que vão se abrindo a 

nossa frente após sucessivas quedas, pode ser que jamais conseguiremos sair dali, a não 

ser pela fé e pela misericórdia do nosso senhor Jesus Cristo. 

Depois disso eu me levantei e continuei seguindo o senhor até chegar à areia da praia, foi 

quando o senhor sumiu diante dos meus olhos mais uma vez e eu fiquei ali parado, neste 

momento eu senti a água do mar cobrir os meus pés uma vez eu olhei e não dei atenção 

por que eu estava preocupado em encontrar o senhor novamente, mas a água do mar tocou 

os meus pés pela segunda vez molhando-os, mas eu olhei e não entendi, porém na terceira 

vez que a água cobriu os meus pés eu olhei na direção do mar, foi quando eu vi uma igreja 

dourada, ela era linda maravilhosa e tinha uma cobertura no meio em forma de arco e 

mais duas coberturas também em forma de arco nas laterais, em cima das duas coberturas 

laterais havia uma cruz em cima de cada uma, na parede da frente era possível ver as 

aberturas das portas e janelas com a parte superior em formato de arco e a água do mar 

banhava até o meio da parede e das portas da casa do senhor, a sua estrutura parecia ser 

feito do ouro puro com um dourado amarelo brilhante como se estivesse banhado pela 

glória de Deus, nesta igreja estavam abrigados e protegidos os filhos do senhor somente 

pode entrar pelos seus portais as pedras preciosas da igreja do senhor, aqueles que foram 

escolhidos pela busca incessante pela sabedoria e pela fé, que arrependidos se voltaram 

para Deus como filhos que louvam o nome do senhor e a sua dor desapareceu, o seu 

coração foi curado e a vida voltou aos seus olhos, o sorriso da alegria verdadeira se abre 

em seu rosto e a sua fé é novamente restaurada pelo amor depositado em seu coração por 

Jesus Cristo nosso senhor, por sua imensa misericórdia, amor e graça. 

Depois de falar de seguir os passos de Jesus eu quero reforçar este entendimento com 

alguns sonhos de revelação que eu tive, nós devemos entender que os sonhos são 

momentos que as lembranças nos vêm relembrar o nosso passado para podermos refletir 

sobre ele, ou nos serve para nos avisar do futuro orientando a nossa caminhada e foi isso 

que aconteceu comigo no dia 15 de dezembro, eu estava de férias na praia em Itapema 

Santa Catarina com a minha família e ao me deitar a tarde após uma manhã divertida na 

praia eu cai em um sono profundo e tive um sonho que me deixou muito intrigado e 

curioso para saber o seu significado naquele dia, eu sonhei que apareceu no céu um cone 
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de nuvens densas e gigantescas, neste momento eu achei que seria a volta do senhor Jesus 

e fiquei esperando ele aparecer, eu não ouvi as trombetas tocarem, mas erroneamente eu 

acreditei que era a vinda do senhor naquela confusão perigosa de sentimentos de medo e 

pavor que me tomei, eu acredito que foi em razão desse pavor que me fez esquecer-se 

dessa passagem Bíblica importante para nós cristãos, que fala sobre as trombetas soarão 

e o filho do homem aparecerá no céu em grande glória, eu me confundi tanto que eu achei 

que teria que mostrar o quanto eu estava pronto para aquele momento e que a minha fé 

era verdadeira ao ponto de eu não sentir medo de morrer, mas de repente começou a sair 

do redemoinho pessoas que eu achei serem anjos com arcos e flechas nas mãos e que 

começaram a flechar as pessoas exatamente no peito atingindo-as diretamente no coração, 

então me preparei para morrer e posicionei também a minha filha perto de mim para que 

ela não ficasse para traz e enchendo o peito aberto para frente eu fechei os olhos e esperei 

a morte chegar. 

Eu fiquei ali parado por um tempo com os olhos fechados, mas não aconteceu nada e 

parecia que o nosso fim não seria tão rápido assim, então eu abri os olhos novamente e vi 

que os anjos flechavam as pessoas que estavam do lado esquerdo e do lado direito nosso, 

porém nós continuávamos ali intactos, como se aqueles anjos não pudessem nos enxergar, 

mesmo assim foi uma visão horrível eu estava apavorado e foi diante daquele terror eu 

acordei muito assustado, então eu me ajoelhei do lado da cama e comecei a orar pedindo 

perdão a Deus pelos meus pecados e suplicando para que o nosso Deus cuidasse da minha 

filha e de toda a minha família, eu orei por um tempo pensando naquele pesadelo que eu 

tinha tido, eu suplicava novamente a Deus pela sua misericórdia para mim e para os seus 

filhos espalhados pelo mundo inteiro.  

Logo depois de orar a Deus contei o sonho para a minha filha e para a minha esposa, elas 

ficaram bravas comigo por se tratar de um sonho tão fora do normal, que não gostando 

do relato do sonho não quiseram me dar atenção, ou a importância que eu esperava 

receber delas ao lhe contar daquele pesadelo, eu fiquei assustado e com dúvidas, mas 

bastou aquele dia mesmo para o senhor me relembrar o que diz a sua palavra, por que 

mais tarde eu ouvi um chamado em meus pensamentos que me interpelou, Odenilson 

você ouviu as trombetas tocarem no céu e me questionando sobre aquele fato e qual está 

escrito na palavra, então eu resolvi desconsiderar aquele sonho como bom, afinal eu não 

havia ouvido nada, como poderia ser então anjos do senhor aqueles que atiravam flechas 

e matavam as pessoas, foi quando veio em minha mente a seguinte pergunta, Odenilson 
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quem veio para matar o povo de Deus, para destruir não só a vida e o que é belo, mas 

principalmente a alma das pessoas, é claro que a resposta estava pronta em minha mente 

e que apontava diretamente para o inimigo de Deus que também é o nosso inimigo que 

deseja a perdição das almas, aquele que foi expulso do céu junto com seus anjos mal e 

veio aqui para a Terra junto com os seus anjos mal para fazerem guerra contra os filhos 

de Deus. 

Eu fiquei feliz com o pensamento interessante que o senhor me deu, justo eu que pensava 

lembrar-me bem das palavras escritas na Bíblia sendo por pouco confundido pelo 

inimigo, então ele me diz Odenilson não se deixe enganar com as palmas, por que o 

inimigo virá exigindo dos filhos de Deus uma glória que não é dele, fingindo ser o senhor, 

mas ele enganará a muitos e com os seus anjos maus atirará flechas inflamadas e 

amaldiçoadas diretamente no coração das pessoas e as matará sem pena, sem piedade ele 

os levará para a destruição eterna das almas daqueles que não vigiarem. Para proteger os 

seus filhos o senhor cumprirá toda a sua palavra e o senhor arrebatará as pedras mais 

preciosas, aqueles que souberam amar a Deus sobre todas as coisas e amaram o seu irmão 

como a si mesmo, que adoraram o nome do senhor Jesus em espírito e verdade, será salvo 

tanto o homem como a mulher que teve amor e caridade com o próximo ele terá do senhor 

o livramento total do sofrimento sem dor, tudo isso acontecerá antes que venha o 

sofrimento maior para um mundo de perdição, onde somente o sangue será a diferença 

entre obter o desespero da perdição e a salvação gloriosa da alma junto a Deus pai. 

Depois disso o inimigo travará essa covarde batalha contra os filhos de Deus até que 

chegue o tempo permitido por Deus, quando o próprio Deus mandará o seu filho o nosso 

senhor Jesus Cristo em grande glória e ele aparecerá no céu logo após os anjos do senhor 

tocarem as trombetas e todas as pessoas verão o senhor Jesus Cristo em grande glória e 

ele salvará das mãos do inimigo o seu povo, então o nosso Deus que é amor e 

misericórdia, mas que também é o Deus dos exércitos na pessoa do seu filho Jesus Cristo 

dará um fim as ações maléficas do inimigo aqui na terra expulsando o para as profundezas 

das dores eternas junto com os seus anjos mal neste dia o senhor destruirá todo o 

principado do mal e por fim destruirá a morte cumprindo tudo o que está escrito na palavra 

de Deus, levando para junto de Deus os filhos que o próprio pai lhe deu, cumprindo assim 

toda a palavra para honra e glória Deus pai agora e para todo o sempre, assim seja.  

Foi neste momento que eu vi o fim de tudo que há sobre a face da Terra em um sonho 

que eu tive no dia 20/12/2018, eu sonhei que estava em um ônibus com a minha irmã 
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mais velha, a minha esposa e a minha filha tinham ido à frente caminhando, quando de 

dentro do ônibus que eu estava eu pude ver uma enorme parede de fogo que saia do céu 

e se estendia até a terra vinda em nossa direção devorando tudo a sua frente, era como 

uma cascata amarela ardente como lava de vulcão descendo do céu destruindo tudo e 

todos a sua frente, o fogo era tão forte que ele derretia ferro e aço e tudo mais que 

encontrava não deixando nada sem queimar, eu sabia que era o fim do mundo que se 

aproximava e me desesperei quando eu vi que a minha esposa e a minha tinham sido 

atingidas por aquele fogo, eu fiquei em choque e o meu olhar era de terror igual a das 

pessoas que estavam a minha volta e um temor de quem sabia que não tinha como escapar, 

era o nosso fim e ele estava tão perto de mim que os meus braços se arrepiaram tanto que 

gelaram na eminência de uma morte pelo fogo do final dos tempos. 

Meus irmãos neste momento eu acordei dando graças a Deus por ter sido apenas um aviso 

de Deus dado por meio de um pesadelo, eu me ajoelhei do lado da cama e pedi perdão a 

Deus por todos os meus pecados e pelos pecados da minha família e do mundo inteiro, 

mas eu sei que um dia o fim há de chegar, porém o mais importante é sabermos que Deus 

é misericordioso e seja por este sonho que eu tive, ou seja, pelos inúmeros avisos dados 

na sua palavra por tantos profetas que o senhor suscitou no meio de nós, é importante 

sabermos que eles são avisos para nós vindo do senhor, para nos alertar que essas coisas 

estão próximas de acontecer e que é extremamente urgente que mudemos de vida, que 

possamos mudar as nossas atitudes antes que seja tarde e chegue a hora da nossa morte e 

sejamos pegos de surpresa, sem ter como fugir ou escapar do castigo eterno para a nossa 

alma sendo esse o nosso fim. 

FELIZMENTE PARA NÓS QUE ACREDITAMOS EM JESUS CRISTO, O FIM 

É O CÉU, GRAÇAS A DEUS. 

 

 

 

E ASSIM TERMINA A PRIMEIRA PARTE A CAMINHO DO... 
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