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Eu Dedico esse Livro   a Todos  Aqueles que me 

Apoiaram e estiveram comigo dês do Começo  

e que passaram pela Minha Vida  

E também  para todos aqueles que  Viveram o 

mesmo Drama Que o Meu  e que Conseguiram  

dar a Volta Por Cima e mudaram de Vida ... 

E Em Especial  a todos que  passaram pela 

minha Vida  nesses 7 anos de Caminhada  que  

com certeza me Marcaram  a sua Passagem em 

Minha  Vida   



Aos meus Amigos com Carinho esse Livro Eu 

Dedico  Em Geral.... 

 

1º  Capitúlo  o   Convite que Mudou a Minha 

Vida Para Sempre... 

Bem  a Historia  Baseada em fatos reais começa  em 

Fevereiro de 2001 .ea Exatamente 1 semana antes 

do Encontro . no dia 27 de Janeiro de 2001 um 

sábado Ensolarado do Verão Brasileiro a Dona 

Conceição Geni Nicoli me convidou para fazer a 

Experiencia de Oração que seria realizada nos dias 2 

3 e 4 de Fevereiro na Paroquia Nossa Senhora 

Aparecida a Igrejinha como Chamam a Paroquia e o 

Nome do Bairro na Cidade de Apucarana  PR.. e Eu 

Fiquei numa Tremenda Indecisão .. Pois tive 1 

semana  para Pensar e eu mau sabia o que isso me 

Traria ... 

E  1 semana depois dia 2 de Fevereiro de 2001 Por 

Volta do Meio dia [12;00] Enquanto eu Almoçava o 

Telefone tocou..e do Outro Lado da Linha era a 

Dona Conceição me fazendo o convite  Mas Cheguei 

a Recusar o Convite  que a  Dona Conceição me  Fez 

e eu Pedi  pra  me Ligar Lá pelas cinco da Tarde [ 



17H] porque ai sim eu daria a Resposta Concreta .. 

Pois Fiquei numa Indecisão Tremenda que caberia 

somente  Amim    Ir ou não Ir eis a Questão ... 

Foram 3 Horas de Muita Indecisão pois pedi 

conselhos para minha avó [que Hoje é 

Falecida] E para minha Madre que pela 

Primeira vez não ficou fazendo Perguntas Tolas 

e Bobas ..sabe e durante essa Tarde de Sexta 

feira de Indecisão Caiu uma Bomba D água dos 

Céus Pra Aliviar aquele Calor ..- E eu realmente 

Prescisava fazer o encontro pois eu estava 

vivendo o Verdadeiro Inferno astral na minha 

Vida aos 15 anos de Idade eu cai em  

Depressão  em Junho de 2000 o Motivo foi o 

Termino de uma Amizade que eu Tinha com 

uma pessoa que eu gostava muito e que eu 

considerava minha Amiga que estudava 

comigo o Nome dela..[Deborah Cristina 

Teixeira Xavier] Que me Destruiu  fazendo me 

ir ate o Fundo do Poço .. resolveu acreditar 

mais nos boatos que andaram falando do que 

me ouvir o que eu tinha a Dizer Por Causa 



Disso a Deborah passou a me Humilhar na 

frente dos meus colegas de sala a ofender a 

minha Família e Ridicularizar-me o meu 

Passado Pobre e Sofrido na Cidade de 

Uruguaiana no Rio Grande do Sul a onde Eu 

nasci. Pois eu vim de  Origem  Humilde e minha 

Infância   foi Pobre e Sofrida... e isso me Doeu 

Muito em minha Alma porque eu não Esperava 

isso da Deborah..uma pessoa que eu Gostava 

muito ..me fez eu sofrer tanto que a Professora 

Mirna de Matemática na época Chegou a 

Intervir fora a Professora   Mirna  e colegas de 

Sala como a Karina e  Cia também interviram  

mas de Nada adiantou ..as Humilhações que eu 

sofria no Colégio Estadual Alberto Santos 

Dumont por parte da Deborah se Tornaram 

cada Vez mais Freqüentes  e eu sofria Calado 

Quase Todas as Tardes  com Tudo Isso que a  

Deborah me fazia para mim  tanto que eu Cai 

em Depressão, 



e os Problemas Vieram como perder o Sono 

pois eu acordava as 03h da manha e não 

Dormia Mais pois eu ficava com a Luz e a 

TV Ligada isso já estava começando a se tornar 

Comum ..ea Depressão  e a doença   do  Século 

XXI e Desse Novo Milênio Que Mau Começou e 

 está afetando todas as Classes sociais  antes 

eu achava que isso era Doença de Ricos ... mas 

isso já estava atingindo as pessoas de classe 

media como eu .. tanto que e Chamada a 

Doença da Alma que começa assim perdendo o 

sono o Apetite peso se Isolar do resto do 

mundo  Chorar e o que é Pior levar ate a Morte 

como o Suicidio ...por Exemplo ..eu nem 

pensava que eu tava com Depressão ..e eu mau 

sabia que eu estava com isso  ..apesar das 

Humilhações que a Deborah me fazia na Escola 

eu ia bem tanto que passei de ano ..mas pensei 

bem e as 17h da tarde a dona Conceição me 

Liga Pra me Convidar pra Fazer esse Encontro 

..e eu Finalmente Dei essa Resposta Concreta e 

Convicta que [SIM  Que eu Faria essa 



Experiência  de Oração]  pois era a Chance de 

Ouro que eu tinha pois eu teria 2  Escolhas 

fazer e ter esse Encontro com Deus e Começar 

uma Vida Nova ...ou Morrer e deixar que essa 

Doença que eu mau sabia que eu Tinha me 

Matasse ...  e Deus Sabia o que me esperava Lá 

naquele encontro de 3 dias e 2 noites 

Eai –fui Tomar Banho e fazer a Barba e me 

ajeitar fiquei esperando a minha Carona 

Chegar..as 18;30 H Da Tarde como o Dia Tava 

Claro por ser Horário de Verão no  Brasil  

Chegou a minha Carona  fui a Bordo do Uno 

Mille Vermelho escuro Rumo ao Encontro 

..Chegando Lá a Dona Conceição deu para mim 

e para a sua Filha Andréia  com quem já 

estudei uma Nota de RS 10.00 reais para pagar 

o Encontro pois o encontro era RS 8.00 Reais e 

num Gesto meu de Honestidade eu iria 

Devolver o Troco para a Dona Conceição e ela 

disse para mim ficar com o troco..Tudo Bem 

Fora Isso eu recebi os Tickets  Vale Refeição  do 

Encontro que Inclúia Café da Manha e da tarde 



Almoço e Jantar ..fazia Parte do pacote  ..e no 

Finzinho Da Tarde para o Começo da Noite .as 

20;00 h começava o Encontro e começava a 

minha Caminhada Rumo a Vitória em Minha 

Vida pois eu estava sentado na  1ª Fileira da 

Direita ..foi muito Bonito aquele começo de 

Encontro onde todos  Tinham Um Propósito 

Mudar de Vida e ter seu verdadeiro Encontro 

com Jesus...pois naquela noite eu não  tinha 

Motivo pra ficar Triste porque eu estava na 

Casa do Pai ..e naquela noite eu recebi uma 

Lembrancinha que me Tocou Profundamente e 

a Mensagem Dizia ...DEUS É AMOR ..E dentro 

Estava Escrito..uma mensagem da Bíblia que 

ate Hoje eu carrego comigo ..dizia o seguinte.. 

Aos Meus  Olhos Tú es, Prescioso e E Eu Te 

Amo  [Isaias 43,1] Aquilo era pra mim aquela 

Mensagem  sabe o Próprio Deus falando sabe 

isso mexeu comigo sabe uma simples 

mensagem fosse me fazer pensar e lembrar 

que  Deus me Ama de uma tal Maneira   



Que tocou no meu Coração Ferido porque  um 

Dia alguém me fez Chorar mas a partir  

Daquele Momento Deus tava agindo ... 

No Meu  Ser..e no meu Interior e na minha  

Alma    - E o 1º Testemunho da  Noite foi  do 

Senhor Sebastião Um Homem Que Mexia Com 

Maçonaria [Macumba] E Que Colocava 3 ou 4 

Ferraduras de Cavalo atrás da Porta.. e no seu 

Relato ele contou para todos que estavam, 

Presentes que Ele tocava a Mulher eos Filhos 

pra Fora de Casa Para Ver o Jornal Nacional  da 

Rede Globo  no Horário Nobre e de  Morrer  de 

Rir disso daí mas É Sério ..... o relato dele botar 

a Mulher e os Filhos  para Fora de Casa pra Ver 

o Jornal Nacional ,que era Apresentado pelo 

Dono da Bela Voz.. que Gravou ate uma 

Coletanea de CDS Da Biblia Sagrada  e 

Participou Junto com a Cantora Gospel que eu 

mesmo sendo Cátolico Gosto Muito dessa 

cantora a Aline Barros ..o Cid Moreira que 

Durante quase 30 anos apresentou o Jornal 



Nacional da Rede Globo  junto com o Sérgio 

Chapelin ...  

Mas depois de seu Relato  Teve o 2º 

testemunho da Noite no Encontro foi Marcante 

pois era de Uma Mulher Chamada Irene que 

perdeu um Filho de 18 anos ..Vitima da 

Violência  das Drogas uma Realidade que tá 

acontecendo já há mais de 20 anos .. que Hoje 

e um mau que destrói Famílias Inteiras lares 

..que e a Raiz de Tanta Violência   Sangue e 

Morte que e as Drogas  ..um mau que atinge 

todas as Classes sociais de Todo o Mundo 

..onde Ricos e Pobres  acabam perdendo a Vida 

pelas Drogas ou por Divida de Traficantes ... E é 

um Caminho quase que sem Volta só leva a 3 

Lugares a Cadeia, o Cemitério e o Sanatório 

E Ela Relatando que Mataram seu Filho de 18 

anos ..pois enquanto ela dava seu testemunho 

imaginei.. o quanto essa Madre sofreu por 

perder um Filho de Forma Tão Cruel ..pois e a 

Realidade do Nosso Mundo e de Nosso  pais 

pois perder um Filho e como Perder uma Parte 



de Voce e ea Irene  deu um Alerta para Nos 

Jovens não entrar nesse Caminho  Terrível das 

Drogas pois isso só trás a Dor e a Tristeza para 

a família que e a que mais sofre com Tudo Isso  

Pois Eu Já Sabia desse Mau porque desde Cedo 

Eu Cresci vendo meu Pai  na Dependência  das 

Drogas e Algo que me Intristece e me Dói 

Muito Dentro de  Mim .. Lembrar Disso Tudo 

Ea Irene  Contou a Parabola do Filho Prodigo  e 

que Muitas Vezes em Nossa Vida em Algum 

Momento nos fomos o Filho Prodigo que Ficou 

Perdido No Mundo e Comeu a Lavagem dos 

Porcos .. mas que Também Voltamos a Casa do 

Pai Pois o Resto da Historia Voce   já sabe... 

Bem  Eram 22;15 h da Noite o Primeiro dia da 

Experiência  de Oração havia Chegado ao Fim 

foi Muitissímo Bom porque eu Senti a Presença 

de Deus naquele Lugar ao sair do  Salão da 

Igrejinha eu sai Diferente de como eu Entrei  

sai animado e com Outra Cara  Nova Bom Sinal 

....POIS Deus Tinha um Propósito  Fazer uma 



Obra Nova  em minha Vida me sinto Renovado 

mas como será o dia de Amanha o que me 

Reserva .. pois sai dela Cheio de Esperanças e a 

Dona Conceição e a Sua Filha Andréia  fizeram 

a Gentileza de me trazer a te a minha casa 

nessa Noite de Sexta Feira quente e abafada de 

2 de Fevereiro de 2001  Chegando em casa fui 

bem Recebido por minha madre que me pediu 

para me contar como foi meu 1º Dia de 

Encontro e me pediu que eu trocasse de Roupa 

e comesse algo... pois foi o que eu Fiz  um 

Sandúiche Lá na Cozinha e tomei uma Xicara de 

Café  depois escovei os Dentes e ainda por 

Cima esqueci de Tirar a Lembrancinha de 

minha Bíblia Sagrada ..e enfim Fui Dormir 

Pronto para mais um dia ..  

 

2º  Capitúlo  O Dia  em que Conheci Minhas 2 

Novas Amigas e os Milagres que Deus Fez 

naquela Noite ...    



Bem Pra Dizer a Verdade O meu dia Começou 

mais Cedo do que o esperado Começou as 03h 

da Manha de Sexta para Sábado  3 de 

Fevereiro de 2001 pois eu havia acordado no 

Meio da Noite para ir ao Banheiro e Acabei 

Perdendo o sono... mas passei a Noite em 

Claro pois Liguei a TV do Meu Quarto uma 

Semp Toshiba antiga que nos Tinhamos na 

época em casa 2 Tvs uma no meu Quarto ea 

Outra na Sala .. 

Assisti o Finzinho da Sessão Corujão  e fiquei  

assistindo TV Pra Passar o Tempo assisti 

Desenho Programa Ecumênico e o Globo 

Ecologia Fazendo uma Retrospectiva do que foi 

Exibido no Ano De 2000 e Me Lembro bem que 

mostraram o desrespeito ao Meio Ambiente 

como a Poluição do Mares do  Rio de Janeiro  

que foi uma Falta Gravíssima ao meio 

Ambiente me Lembro porque mostraram na TV 

esse Incidente Ambiental  em 2000 que vazou 

Petroléo no Mar  do Rio De Janeiro  que vazou 



de um Tanque da Petrobras ...todos os canais 

de TV deram Cobertura na época 

E as  06;55 h da manha resolvi sair da Cama fui 

me arrumar para ir pra Experiencia de Oração e 

ter que Enfrentar uma maratona de  15 horas 

Longe de casa e do Resto do Mundo  das 07 h 

da manha as 22h da Noite desse Sábado  Tirei 

o Pijama e fui me vestir tomei o Café da manha 

e fui escovar os Dentes e Calçar os Tenis  e 

coloquei A  Camisa do Olmedo time do 

Equador e a Correntinha que ganhei quando fiz 

14 anos e deu para perceber que o Dia estava 

Nublado e abafado  e as 07;35 h da manha de 

Sábado 3 de Fevereiro a minha Carona  Chegou  

fomos numa Velocidade que as 07;55h da 

manha já estávamos na Experiência   cheguei  5 

minutos antes do Previsto e as 08;00h em 

ponto Começava o 2º  dia da Experiência  de 

Oração naquela manha de  Sábado  quente e  

Abafada daquele Verão de 3  de Fevereiro de 

2001 ..e nublada ..pois deixei Tudo para trás  

naquele Sábado um dia que marcaria a minha  



Vida Para Sempre ...depois teve a 1ª Palestra 

do dia e  logo depois o 1º Intervalo de  1h 

..para o Café da manha pois eu tive uma 

manha Inesquecivel e Maravilhosa . na Hora do 

Café da Manha   no Intervalo  enquanto eu me 

Servia   fui procurar um Lugar para me sentar e 

tomar meu Café  e eu pedi Licença para a Moça 

que estava sentada Sozinha .. e  Eu Perguntei o 

Seguinte... 

Ei Moça essa Mesa Está Ocupada .. 

E  Ela Respondeu.. 

Que essa mesa não está Ocupada ..e ela me 

Disse que Pode se Sentar... 

E eu estava sentado  Frente a Frente com essa 

Moça que por sinal era Muito Bonita e dona de 

um Belo Sorriso que eu jamais Irei me Esquecer 

..daquela Fisionomia e daquele Belo Sorriso  e 

e  Eu Me Apresentei Rapidamente ,,como  

Alison Machado de Medeiros Eo Dela foi Facíl 

ate porque todos os que estavam  O Encontro 

Possuiam Crachá .. Inclusive eu ..Eo nome dela 



É   Juliene Freire Severo  pois foi fácil saber o 

nome dela apartir dali começou a nascer uma 

Amizade Muito Bonita que Dura Ate Hoje  e 

Ganhei Uma Nova Amiga .. e depois me 

convidou pra ir junto com ela para servir o 

Cafezinho e eu me servi também e ela me 

perguntou se eu gosto de Leite e eu respondi 

que sim ..e prosseguimos com a Conversa  e eu 

e ela subimos as escadarias e ela me elogiou 

Dizendo[ que Como  Voce  é  Educado ] Disse a 

Juliene  porque eu Puxei a minha Cadeira para 

ela Passar naquela Hora e ela me convidou 

para sentar junto com ela Lá no fundo porque 

ela estava só e eu não me fiz de Rogado e 

aceitei o Convite da mais nova amiga que 

acabei de Ganhar no  Encontro  a Juliene  pois 

Imediatamente sai dela da Frente pra me 

sentar junto com a Juliene   apartir dali nascia 

uma Grande Amizade  Entre eu ea Juliene  que 

Dura ate Hoje ... 

Isso foi Um Presente de Deus porque 8 meses 

antes que antecedeu o Encontro eu havia 



perdido a amizade com a Deborah .. mas ele  

colocou a  Juliene no meu Caminho justamente 

no Encontro que Maravilha .. isso foi um Belo 

Presente uma das surpresas que eu teria ao 

longo daquele dia ...Memorável 

E ai  Creio eu que já eram 10;00 h da manha  e 

começava  O 2º  Round de Palestras  e na 

minha  Cadeira havia uma Lembrancinha em 

formato de Sinaleiro que Dizia PARE  OUÇA E 

REFLITA.. guardei com o maior carinho dentro 

da minha Bíblia Sagrada ouvi muitos 

testemunhos naquela manha de Sábado  ate 

ao  Meio Dia  [12;00]  Fomos Almoçar eu ea 

Juliene  entramos na Fila retirei do meu estojo 

o meu Vale Refeição peguei  o prato os 

talheres eo  Guardanapo e me servi  e  me 

sentei junto com a Juliene  e ainda por cima 

peguei os 2 reais que sobrou da taxa de 

Inscrição  e comprei 2  Coca Cola em Latinha  

no Barzinho da Cantina onde estávamos no 

andar debaixo do Salão  e eu avisei a ela . que 

eu mesmo Irei Pagar... bem paguei e comprei e 



ela me agradeceu pela Gentileza pois era o 

mínimo que eu poderia fazer por minha nova 

amiga ser Cordial com ela ... depois eu Fiz um 

Elogio pra Juliene dizendo o Seguinte que . 

Voce é Muito Bonita ...mas ela ficou sem Graça 

com esse simples Elogio ..que fiz e era verdade 

e fui sincero e autentico nas minhas Palavras e 

Verdadeiro ,,, 

Enquanto nos almoçávamos ela  me fez muitas 

perguntas sobre mim sobre minha Família e 

quem sou Eu sobre minha Vida Particular e 

falei sobre as coisas que tem me deixado Triste 

Ultimamente ..como  a Decepção que eu tive 

com uma amiga ..[me Refiro a Deborah ] .. E Ela 

me contou que tem um Filho de  4 anos e ela e 

14 anos mais Velha do que eu ela tinha na  

Época 29 pra 30 anos que se completaria em 4 

de Outubro  junto com meu tio José que  

aniversaria no mesmo dia do que ela 4 de 

Outubro dia de São Francisco de Assis  Santo 

Protetor dos Animais ... 



E evidente que ela tinha 14 anos de Idade 

quando Eu vim a Nascer em 25/8/1985  pois eu 

tinha 15 anos e  faria 16 anos em 25 de Agosto 

dia do Patrono do Exército Brasileiro o  Duque 

de Caxias , Dia do Soldado E Feirante  ..  

Logo depois subi as Escadarias Junto com a 

Juliene e avisei  que eu iria a um Orelhão 

Telefônico   Lá Fora Para  dar um Telefonema 

para casa para avisar que eu estou  Bem ... 

Depois o Sol  Começou a Aparecer 

timidamente entre as Nuvens eo Clima já 

estava quente e Abafada e após o Almoço 

havia na minha cadeira uma Lembrancinha 

feita em formato de uma Cruz com lacinho 

verde e a Mensagem Dizia o Seguinte... 

[Caro Irmão Jesus tem pra Voce a Salvação] 

 Logo Depois começava a 2ª  metade da 

Experiência  de Oração agora já na  parte da 

Tarde depois do Almoço ..e a Palestrante pediu 

para todos que fechássemos os Olhos  e 

comecei a sentir  Tonturas enquanto a 



palestrante falava Lá na frente e eu me lembro 

muito bem do que ela falava.... 

Lembre-se do que vc fez durante a sua Infancia 

ate aqui e Dizia..de vc quando era Pequeno [A] 

E De Quando você era Menino[A] e de Quando 

vc se Tornou  Moço [A] E DE quando  VC se 

Tornou Um Homem  e uma Mulher... 

E  Eu Fiquei de Olhos fechados e me lembrando 

como foi a minha infância ea minha Vida ate 

Hoje e dos meus 10 anos vividos em 

Uruguaiana e as lembranças da minha Infancia 

pobre e sofrida que vieram em minha mente e 

muitas outras Lembranças  que me Deixam 

muito Triste e me machucam Muito ...como a 

ausência do meu Pai que me abandonou 

quando e tinha 9 para 10 anos de Idade .pois 

ele foi mais ausente do que presente pois  eu 

sou órfão de Pai Vivo .ou seja ele estava vivo 

mas não dava a mínima para mim e para os 

meus Irmãos .. Isso  e Algo que me Deixa Muito 

Triste porque ,nenhum Filho   pode Ficar sem o 

Carinho do Pai e Isso aconteceu comigo e 



poderá  acontecer com Qualquer outra Pessoa  

nesse Mundo 

Durante  a Oração eu Virava de um Lado para 

outro  com os olhos fechados e eu estava 

suado da Cabeça aos pés e minha camisa do 

Olmedo do Equador que mau tinha 2 meses 

que eu havia ganho estava ensopada de suor e 

me sentia Grog como se eu tivesse  sido 

anestesiado  e eu queria saber o que estava 

acontecendo comigo essa Tontura Inexplícavel 

e depois da Oração  eu abri os meus olhos  e eu 

estava molhado de suor e acredito que deveria 

ser a alta temperatura porque o dia estava 

muito quente pois era Verão em Fevereiro 

porque fazia muito Calor Lá Dentro lá fora do  

Salão  e Vi da Janela o Sol Brilhando e o Céu  

Azul E isso me fez Lembrar.. do que a minha 

amiga Iara me Disse  4 anos antes e eu tinha 12 

anos de Idade na época [Se Algum dia eu 

estivesse com vontade de chorar que   eu pare 

e Pense que no Céu tem um Deus para te olhar 

e eu aqui na Terra pra Te Ajudar] Pois isso que 



a Minha amiga  Iara me falou ficou Gravado na 

minha memória e no meu coração para sempre 

pois é uma verdade que existem pessoas que 

nos trazem alegria e marcam a nossa Vida pois 

eu jamais irei me esquecer o que a Iara me 

Disse um dia .. pois Quando Olhei para o Céu 

eram 15;00 h da Tarde Hora do Café da tarde .. 

pois eu como vim do Rio Grande do Sul  sou 

acostumado a tomar o Café as 17h como e 

comum Lá no Rio Grande do Sul  o meu Povo 

tem seus Costumes Milenares e faz parte da 

Nossa Cultura .. mesmo eu estando longe de 

casa  eu sigo a minha Cultura e eu não costumo 

Lanchar nesse Horário como o povo daqui e.. 

fui me confessar fui o Ultimo a me confessar 

pois eu havia ficado na Fila eu e a Juliene .. mas 

enfim me  confessei com o  PE  Xisto . [foi 

como Tirar um peso da minha Consciência  .. 

]Mas o Conteúdo da Confissão eu não Posso 

Revelar porque é  Segredo ... 

Mas Eu Admito que sentia Raiva da  Deborah 

Cristina que estudava comigo  porque Ela deu 



mais importância Pros Falsos Comentários 

Alheios  do que ouvir  a minha Verdade 

resolveu acreditar mais nos Boatos do que vim 

me perguntar Primeiro ..essa atitude da 

Deborah me magoou muito ..Demais porque 

isso me fez Chorar e sofrer muito  pois ela 

nunca parou pra pensar no mal que me fizeste  

E  toda aquela raiva que eu sentia da Deborah 

foi caindo por terra todo aquele  sentimento 

de ódio rancor Irá Desejo de Vingança  foi 

caindo por terra porque Deus tava agindo em 

meu coração Ferido e Perfurado de tanto 

sofrer  pois tomei consciência  e se hoje  eu 

pudesse me encontrar com a Deborah eu a 

perdoaria por todo esse sofrimento que me 

causou pois quem dá o tapa  não lembra mas 

quem leva nunca se Esquece .. e fica essa 

seqüela que pode levar meses dias ou ate anos 

pra sarar essa Ferida ,, 

Mas aos poucos vou superando tudo isso e 

acredito que ao sair daqui desse encontro vou 

começar uma vida nova em Cristo .. 



Logo Depois da confissão que fiz me sentei 

junto com a Juliene depois rezamos dobramos 

os nossos Joelhos .. e um momento marcante 

nessa tarde de sábado foi  quando trouxeram a 

Imagem da Virgem Maria  Santíssima ,, e 

depois todos tiveram a oportunidade de sair 

dos Lugares e eu fui um desses que saiu do 

lugar onde eu estava Sentado e pude tocar na 

Imagem de Maria e senti algo Diferente em 

mim  e recebi um terço de presente no qual eu 

tenho ate hoje  

 - E Todos  foram para cada canto do Salão e eu 

era do Grupo 7 e no Crachá havia esse Numero 

e fizeram muitas perguntas ao Grupo e conheci 

o Paulo Ricardo de quem eu fiquei amigo 

também fora ele encontrei a Soraya Boschini 

que todas as manhas eu sempre passo na porta 

de sua Casa e aseno mas no Grupo a Soraya 

Chorou acredito que ela deveria estar com 

algum problema ou talvez foi a Emoção e ai eu 

Entrei em Cena quando passei a mão na cabeça 

dela pra Consola-la pois esse meu gesto foi 



muito Bonito da minha parte porque temos 

que dar um Ombro Amigo pra Alguém em 

nossa Vida e o que fiz pra Soraya com certeza 

ela nunca Ira se esquecer e lembrara muito de 

mim  

Logo depois as 19;30h da noite foi servido o 

Jantar  e nas escadas conheci um sósia do Ex 

Goleiro Do Vélez Sarsfield da Argentina e da 

Seleção Paraguaia de Futebol ,o Chilavert ou 

seja o Paraguaio José Luiz Chilavert  mas o 

sosia dele se Chama Claudiomiro de quem 

fiquei Amigo e anos mais tarde freqüentei a 

casa dele ,,ele levou na Esportiva e aceitou 

numa boa a comparação dele com o Goleiro 

Chilavert que jogava no  Vélez  Sarsfield da 

Argentina  

-Logo depois me sentei para Jantar sozinho na 

mesma Mesa onde eu conheci a Juliene  de 

manha ,e logo depois enquanto eu acabava de 

Jantar ainda com o dia Claro porque era 

Horário de Verão no Brasil e a Juliene passou 

pertinho de mim ..e falou que já já iria se 



sentar Junto comigo e apertei a mão do PE 

Xisto que estava junto com ela ..e acredito que 

a Juliene esteja  conversando um assunto 

muito serio com o Padre .. o Teor da Conversa 

eu não sei e Não quero entrar em detalhes ate  

porque deveria ser algo pessoal para ela .. 

E Logo depois veio a Juliene que se sentou 

junto comigo e conversamos apesar que eu 

havia terminado de Jantar Primeiro E Eu 

Somente esperei ela terminar de jantar e ela 

me contou que prescisava ir embora para casa 

Descansar porque ela teria na manha seguinte 

uma Prova de Economia  na FECEA [Faculdade  

Estadual  de Ciências  Econômicas  de 

Apucarana] uma Faculdade Pública e Estadual 

pois era um vestibular de Verão .. e eu acredito 

e a Entendia tanto que eu compriendia e ela 

me deu seu endereço mas ela disse.. que assim 

que terminasse a Prova daria pra vir pro 

encerramento da Experiência  mas e uma Pena  

que a Juliene teve que ir embora mas 

Felizmente eu fui  compensado porque eu 



ganhei uma Nova Amiga ..e Pensei tomara que 

eu a Encontre Algum  dia e eu a Veja de novo 

por ai pois que nossa amizade nunca se acabe 

porque as pessoas Boas marcam a nossa Vida e 

a Juliene marcou e eu fico feliz porque eu 

ganhei uma Nova amiga .. 

Depois um rapaz que estava sentado atrás de 

mim e da Juliene num gesto bacana de sua 

parte me convidou com uma Sprite isso que é 

Bonito a Troca de Gentilezas ..depois que 

minha amiga Juliene foi embora pra casa E  eu 

segui em frente...sem medo algum e Feliz         

e subi as escadas com a Irene que deu palestra 

no encontro sobre Drogas ..me deu altos 

conselhos para mim que sou Jovem ,pois  as 

vezes e bom voce ouvir as Pessoas mais Velhas 

porque eles tem muito o que Ensinar para nos 

jovens e na minha casa desde que eu era 

Pequeno sempre ouvi minha madre falar para 

mim e para meu Irmão mais novo não entrar 

nesses caminhos Tenebrosos da Vida do Alcool 

das Drogas e de tantos outros Vicios ate 



porque eu Cresci Vendo o meu Pai se Alto 

Destruindo com as Drogas .. e minha madre 

não queria isso para mim e para meu Irmão 

essa vida que meu Pai tava Levando..para nos 

porque seria muito desgosto para minha 

Madre 

E Eu Confesso Nunca Bebi Nunca Fumei e 

nunca usei Drogas em nenhum Momento da 

Minha Vida ... 

Subi as escadas fui ao Bebedouro Tomar Agúa 

e fiquei observando da Janela o dia Indo 

Embora com a Esperança de Dias Melhores e 

Vida Nova após o Encontro   e Lembrei da 

Minha Nova Amiga  a Juliene que eu espero 

reencontra-la de Novo   

-Após o Jantar Recomeçava a 4ª metade da 

Experiência  de Oração  que já Chegava ao seu 

Final do 2º Dia desse sábado 3 de Fevereiro de 

2001  e Por Tanto  Ocupei  a cadeira onde 

estava sentada a mais nova amiga minha que e 

a Juliene  mas em compensação acabei 



conhecendo  a minha outra nova amiga nesse 

encontro ,ela se Chama  Nívea Mara Catenace 

uma pessoa que Eu me simpatizei e gostei 

muito  pois ali nascia outra grande amizade 

que fiz nesse encontro pois uma verdade e 

certa que ,eu Perdi a Amizade da Deborah mas 

Deus soube me compensar  com 2 grandes e 

Novas amigas que eu tenho um carinho muito 

Grande  como  a Juliene e a Nívea ,,pois  eu sou 

aquela pessoa que faz amigos e sabe muito 

bem com quem quer se Relacionar  isso e uma 

qualidade Minha e  Hoje é Difícil ter amigos 

Verdadeiros que hoje e Raro nos dias de hoje  

mas que sabe como conservar e cuidar  porque 

as pessoas boas que passam marcam a nossa 

vida pra sempre e isso pra mim e uma Vitória  

- Já era principio de Noite e Lá fora já estava 

escuro quase pois o  sol já havia se pondo 

entre os Vales  e no Verão  escurece mais tarde  

Mas Outro momento dessa noite  foi quando 

veio o santíssimo pois era o Rei  Jesus que 

estava Ali  no meio de todos nos em espírito e 



em verdade  e eu acredito sem a menor 

sombra de Duvida que  Jesus  Estava aqui no 

Nosso meio e naquela mesma hora eu senti 

novamente as mesmas tonturas que senti 

durante a tarde de Hoje na qual eu fiquei 

ensopado de suor Cheguei a pensar em desistir 

do encontro e voltar para casa e pensei comigo 

mesmo que[ Se eu desistir  eu Estarei Jogando 

fora a minha Oportunidade  de mudar de vida] 

Mas a Nívea me explicou porque essas 

Tonturas porque quando eu fechava os meus 

Olhos e eu sentia  a sensação de ser puxado de 

um lado para outro como um boneco  

Pois na verdade era o Anjo de Deus que estava 

agindo  sobre mim mas a Nívea me disse o 

Seguinte [Se eu tivesse com vontade de Chorar 

que eu chore se eu tivesse com vontade de 

sorrir que eu sorrisse ou com vontade de Gritar 

ou de repousar que eu fizesse Isso] Pois  o 

Mistério dessas tonturas foi desvendado desde 

tarde eu estava sentindo isso daí ..e Quando 

Jesus estava ali presente  naquele Ostentório 



Presente naquele Altar Revelando Curas 

Libertações pois  Jesus tem poder de curar  

todos aqueles que passavam por alguma 

dificuldade como eu e tantas pessoas que 

estavam ali presentes ..pois nessa Hora eu 

assegurava a mão da Nívea com muito carinho 

de Joelhos pra adorar e Glorificar esse Rei dos 

reis que é  Jesus ..e nessa hora ainda de olhos 

fechados voltei a sentir essas tonturas mas me 

lembrei do que a Nívea me falou pois eu já 

estava ciente e a minha camisa do Clube 

Deportivo Olmedo de Rio Bamba Equador que 

eu estava vestindo tava um Grude no meu 

corpo já colada de tanto suor pois as tonturas 

era os Anjos e o pessoal da equipe Orava muito 

na Lingúa do Anjos Sabe e depois a Nívea ficou 

de Pé e eu compriendia porque ela estava aqui 

nesse encontro como Eu a Juliene  E o Paulo 

Ricardo e tantos outros .. Porque .. Ela  Estava 

Deprimida Triste e Desempregada porque É 

uma Realidade no nosso Pais o Desemprego .. 

e eu imagino o Drama da Nívea também e ela 



repousou caiu do meu lado aquilo era um 

Repouso  e ela acordou meio zonza e o 2º  dia 

da Experiencia de Oração chegou ao seu final  

no meu ponto de vista foi muito bom e 

proveitoso  esse encontro que para mim está 

sendo de Ótimo estimulo foram 15 horas longe 

da minha casa e do meu convívio familiar 

foram maravilhosos longe de problemas do 

Tédio das Horas e do Mundo lá Fora  Admito 

que os 2 primeiros dias foram maravilhosos  

ouvi a Palavra de Deus ..e fiz novos amigos 

como as minhas 2 novas e grandes amigas 

como a Juliene ea Nívea  em vez de uma ganhei 

2 de uma só Vez e pra Encerrar esse dia 

memorável depois de um dia quente e abafado 

São Pedro  resolveu mandar uma chuva 

daquelas ou seja uma  Bomba d água pra 

amenizar esse Calorão que tava fazendo e a 

Filha da Dona Conceição nos Buscou debaixo 

de Chuva e eu entrei no Carro e da janela vi a 

chuva forte caindo em Apucarana e eu só 

Pensava numa coisa .. Chegar em casa Tomar 



um Rico de um Banho  bem Gostoso Jantar e 

cair na Cama .. e foi isso que aconteceu  

naquela noite quando a filha da Dona 

Conceição   me  Trouxe ate em casa e no 

Portão vibrei animadíssimo dei um salto como 

se eu tivesse feito um Gol .. Cheguei cansado 

em casa mas Feliz da Vida .. Contei para minha 

madre  fui ver a minha Avó [Que Hoje é 

Falecida ] Contar como foi o meu Encontro 

depois fui tomar banho e botei a minha Camisa 

do Olmedo do Equador que foi pra  lavar e 

tomei um delicioso Banho  jantei Vi  Um Pouco 

de TV E  Apaguei num sono  Profundo e 

merecido era mais do que  Justo ...e o dia 3 de 

Fevereiro de 2001 ficará marcado pra sempre 

na minha memória  porque  foi um dia que eu 

jamais me esquecerei porque vivi momentos 

mágicos naquele encontro e ganhei 2 novas  

amigas como a Juliene e a Nívea  e isso me 

Marcou bastante  pois é  esperar pra ver o Que 

Ira Ocorrer..no dia seguinte 

 



3º Capitúlo  O Meu Renascimento ea minha  

Despedida desse Lugar Tão Lindo e Fantástico – 

Domingo  4 de Fevereiro de 2001  3º  e  Ultimo 

dia  dá Experiência  de Oração um dia que 

marcou a minha vida para sempre  um dia que 

me reservava muitas surpresas . 

Cheguei Atrasado um acontecimento muito 

raro pois eu nunca chego atrasado a nenhum  

compromisso meu  e o motivo do atraso foi 

porque a minha carona se atrasou  mas enfim a 

minha  Carona chegou ..cheguei lá as 08;15 h 

da manha desse Domingo  cheguei 15 minutos 

após a Abertura do Encontro e claro  Cheguei 

ao meu Lugar e a Nívea me abraçou  e me 

avisou de Novo o que havia  me dito na Noite 

Anterior . pois eu havia levado o meu estojo E a 

minha agenda Preta que ganhei da minha 

Prima  Janaina  que me deu de aniversario em 

Agosto de 2000 a onde faço todas as minhas 

anotações particulares e diárias e a Bíblia 

Sagrada .. 



E naquela manha de Domingo o que a Nívea  

Presentiu na noite anterior estava prestes a 

acontecer  comigo na fase  do Descanso coisa 

que a própria Nívea  Sentiu na Noite de Ontem  

e eu e outras pessoas Presenciamos isso daí o 

Descanso  porque essa cena que eu presenciei 

era verdadeira e não teatro ou fingimento não 

era sim o Espírito Santo  que desceu sobre a 

Nívea e outras pessoas pois ali estava naquele 

salão  estavam os Anjos do Senhor porque o 

descanso E o Repouso na verdade que a Nívea 

Teve Vem De Deus porque aquilo era 

Verdadeiro sim ... que o Espírito Santo estava 

agindo naquelas pessoas que , Talvez estavam 

Doentes ,Espiritualmente Enfermas sofrendo 

de Algum mal ,que esteje atrapalhando  a Sua 

Vida como a Depressão que no Qual eu estava 

passando fora outras Pessoas que passam 

pelos Problemas como  Conjugais  ta no Vicio 

da Bebida ou das Drogas  da Sexualidade 

Depravada  os traumas  nossa tantos Males 

que  nos aflinge  as Pessoas mas já na primeiras 



horas da manha no Encontro  15 minutos antes 

da Vinda do Santíssimo que é Jesus ..voltei a 

sentir as mesmas tonturas que tive durante 

parte do Encontro mas eu já sabia o que era 

isso porque a Nívea me Explicou o que era isso 

era os Anjos de Deus que estava agindo em 

mim e depois cada um foi para cada lado do 

Salão  rezar e eu fui para Debaixo de Uma 

árvore com a Voz do meu Coração  fui Dizendo 

pra Jesus que eu não agüentava mais sofrer 

toda  aquela angústia Tristeza dor fora aquela 

Magoa que eu sentia da Deborah que me  Fez 

Tanto mau porque um dia eu fui amigo dela 

mas por causa de um mal Entendido e que 

nossa amizade acabou ..e isso me trouxe muita 

Tristeza e a Minha quase Morte porque , a 

Depressão estava acabando comigo porque eu 

não estava conseguindo Viver bem e em Paz e 

a minha Alma estava Ferida  por dentro fora as 

cobranças do dia a dia a Falta de uma pessoa 

com quem eu possa contar Medos Dêsenluzões 

a Falta de atenção  do carinho e do Afeto da 



família nessa Hora tão Difícil   eu já não sabia 

mais o que fazer carregando todo esse fardo 

sozinho por todos esses meses ..e eu tinha 

esperança que todo esse martírio terminasse 

algum dia .. e  Voltei a sentir de novo e a 

sensação e de que eu iria cair no chão procurei 

manter o equilíbrio  depois eu fui me sentar 

numa cadeira  da Cantina  e eu estava com 

uma cara meio Triste naquela manha de 

Domingo  e ao retornar pro salão  pouco antes 

da Vinda do Santíssimo eu não pude conter as 

minhas Lagrimas que escorriam de meus Olhos 

chuguei as com meu Lenço pra Nívea não ver 

que eu estava chorando  fui discreto ate o 

Ultimo Instante e quando cheguei pertinho 

dela não deu mais pra assegurar as Lagrimas e 

desabei a  Chorar nos braços da minha nova 

amiga Nívea que me consolava e me abraçava 

e eu já não agüentava carregar mais tudo isso 

sozinho e a Nívea orava por mim e me 

consolava .. com suas belas palavras e me 

lembro o que ela me disse... 



[Chore Chore  que eu era a Espada da minha 

família e de que eu não iria mais sofrer ] E 

Nessa hora eu prescisava de um ombro Amigo 

pra chorar e me dizia coisas bonitas para mim.. 

era o que eu prescisava de um carinho de uma 

atenção ,, e me lembro que um homem que 

fazia parte da equipe do encontro me levou  

ate a frente  pra receber a cura e a Libertação 

do mau que me atingia  e finalmente eu tive o 

mesmo destino que a Nívea e outras pessoas 

tiveram .. o Repouso no Espírito Santo  e 

finalmente  eu apaguei  e me recordo que 

antes  disso tudo eu chorava muito  meus olhos 

transbordaram de tantas lagrimas  naquele 

meu rosto tão sofrido .. mas ali naquele 

momento eu estava  Inconsciente e apagado 

Literalmente .. o meu corpo  E a Minha Alma 

Repousavam  mas eu sonhava que eu estava 

num lugar muito bonito  que eu estava num 

lugar  que tinha belos  Campos Flores  Céu Azul 

Celeste  Lindíssimo o Lugar onde somente 

havia PAZ E Harmonia  que era o Paraíso e que 



é coisa de Deus mesmo porque parecia muito o 

reino dos Céus  e que eu tava Diferente e de 

mãos dadas junto com Jesus Cristo e Maria 

Santíssima nesse Lugar Fantástico pude sentir 

naquele Momento a Presença do meu Salvador 

que deu a Vida e Morreu numa Cruz por mim e 

pela Humanidade  que é Jesus  e com Maria 

uma Grande Mulher que também cuida e olha 

por nos aqui na terra pois .. Quando acordei 

desse sonho que parecia Eterno e pra sempre  

eu me sentia completamente Diferente  não 

havia mais lagrimas no meu Rosto  eu me 

sentia completamente Diferente naquele 

momento  eu não sentia mais nada de 

Desagradável no meu Coração  naquela hora 

percebi que eu havia renascido de Novo  ou 

seja que eu nasci outra vez ;; Aquele  Alison 

que chegou a recusar o convite do Encontro e 

que Chegou Desacreditado desmotivado e sem 

Esperanças  . Morreu aqui mas Nasceu Um 

Novo Homem um Novo ser  um Novo Alison  

Que Morreu pra esse Mundo mas que acabou 



de  Nascer para Cristo e  Pra viver de Novo Pra 

começar Uma Vida Nova  com Cristo e naquele 

Exato Momento eu estava Curado e Liberto da 

Depressão para a Glória  e o Nome de  Jesus, e 

eu acredito que  O Espírito Santo Agiu  e minha 

Vida e em meu ser e a partir daquele momento 

começava um novo tempo para minha Vida e 

que  Cristo tem poder e fez uma obra nova na 

minha Vida .. depois de  eu ter acordado  o 

homem que me levou ate a frente me levou 

ate a onde eu estava sentado junto com a 

Nívea e eu tava um pouco tonto  por causa do 

repouso que tive  a mesma coisa que a Nívea 

sentiu um dia antes eu senti também e percebi 

que todo aquele sofrimento que começou em 

24 de Junho de 2000 durou 8 meses  mas 

enfim todo esse Período difícil eu pensava 

somente em começar uma vida nova após o 

encontro .. e a Nívea me perguntou se estava 

tudo bem comigo porque  eu fiquei sentado 

recuperando todos os meus sentidos  e eu e 

muitas outras pessoas repousamos naquela 



manha de Domingo  4 de Fevereiro de 2001 um 

dia que ira me marcar para sempre a minha 

Vida  

- A Nívea teve a Brilhante idéia  de ir lá na 

Frente e contar seu testemunho ... falou sobre 

a sua fase Difícil que atravessava ... 

E Eu pensei comigo Mesmo [Ah se a Juliene 

estivesse aqui] 

e Ela infelizmente não pode estar presente 

porque foi  prestar um Vestibular mas  eu não 

me esqueci dela também .. da minha nova 

amiga que fiz naquele encontro   a Juliene 

Logo depois foi a minha Vez de Dar meu 

Testemunho ..graças a um pequeno Incentivo 

da Nívea contei rapidamente tudo o que eu 

passei para estar aqui hoje .. e falei com  toda a 

Convicção que nada de Tristeza porque eu 

renasci de Novo .. a Platéia que estava no Salão 

ea Equipe de musica prestou uma pequena 

Homenagem pra mim  nunca recebi tantos 

aplausos naquele Domingo   porque foi uma 



Vitória pessoal  ter Vencido  tudo aquilo que eu 

Estava passando , e agora era Virar aquela 

pagina e escrever uma outra nova pagina em 

minha vida só que essa nova pagina tem que 

ser escrita com caneta colorida essa nova fase 

da minha vida onde  tudo é novo e Renovado 

por Jesus em minha Vida  

- Pouco Antes da hora do Almoço  eu perguntei 

pra Nívea se ela topava Almoçar Junto comigo 

pois eu não Gosto de Almoçar Sozinho e Ela  

Respondeu que Topava sim  E Eu 

Simplesmente não poderia Na Verdade  deixar 

esse momento passar em Branco  

é essa oportunidade passar porque Eu Na 

Verdade  tinha uma nova amiga uma não Duas 

que ganhei nesse Encontro a Juliene ea Nívea  

e isso com certeza ira me marcar porque muita 

gente passa pela nossa vida mas sempre um ou 

outro que marca e fica nas Lembranças pra 

Sempre em nossa memória e nosso Coração .. 

as Pessoas que passam e passaram pela nossa 

Vida e pela nossa História ..e isso foi uma coisa 



Maravilhosa  que aconteceu  na minha 

Juventude na minha Adolecencia   que fica 

marcado de Bom , 

Depois na hora que me sentei pra Almoçar tive 

a compania de mais Duas Pessoas uma delas 

foi a Maria do Carmo  Matias que conheci 

também lá através da Nívea uma pessoa que 

eu me simpatizei muito naquele Encontro 

pois..eu tava bem acompanhado e bem servido 

se ontem  eu estava sentado  Junto com minha 

Nova Amiga Juliene  e bem acompanhado ne, 

hoje eu to Junto com a Nívea  outra grande 

amiga que fiz lá dentro .. e antes de eu almoçar 

eu avisei a  Nívea que iria Ao Banheiro Lavar as 

Mãos antes de Almoçar  e me encontrei com o   

Lucas que também deu Testemunho  e 

Esclarecer uma Duvida ,, o Que era Maçonaria 

,.. porque ele e o Senhor  Sebastião  Falaram 

Muito sobre esse assunto meio Obscuro . mas 

ele me Explicou .. porque pra eu não sair desse 

encontro com  Duvidas  que talvez não fiquem 

sem ser  Esclarecidas .. depois Voltei  pra me 



sentar a Mesa e Almoçar Junto com a Nívea e  

depois Fiz UM Elogio para Ela Dizendo..Que 

Você e Muito Bonita .. e ela respondeu .. Muito 

Obrigado .. 

E Depois a Nívea deixou uma Bela Recordação 

na minha Agenda que ganhei  da Minha Prima  

Janaina   minha Prima que eu Gosto Muito e 

me dou Muitíssimo Bem  com ela e tenho um 

Carinho muito Grande .. 

E para a minha Alegria a Maria do Carmo 

deixou a sua marca registrada e me fez um 

Convite . para que fosse uma hora la no 

Shopping Center onde trabalha para nos se 

encontrarmos e Tomarmos Sorvete  na 

Sorveteria do Shopping .. no 2º Piso  e  Enfim 

recebi a minha Ultima Lembrancinha do 

Encontro Dizia assim [Mas Descerá Sobre Vos o 

Espírito Santo  e Vos dará Força e  sereis  

Minhas Testemunhas  Atos 1,8] FOI A 4ª E 

Ultima Lembrancinha do Encontro  



Logo Depois fui para a Igreja do lado do Salão   

as 13;40h da Tarde uma  tarde de Domingo de 

Céu Azul  Cor do Oceano  uma tarde Linda de 

Verão  um dia que me marcou para Sempre a 

minha Vida .. resultado eu ea Nívea e a Maria 

Sentamos Juntos  no Banco da Igreja foram   

Quase 2 Horas de Duração a  Missa e eu  só 

Torcia pra não ter aquelas tonturas de Novo 

mas Fiquei na Expectativa de rever a Juliene  

que se Desse Tempo ela Viria ao Encerramento 

algo que Infelizmente não aconteceu  porque  

Ela tava  Prestando Vestibular na FECEA .. 

No Final as 16;00 h da Tarde de Domingo 4 de 

Fevereiro de 2001 Quando o Padre deu a 

Benção Final  dando por Encerrada  uma Tarde 

de Domingo que ficará Marcada para Sempre 

uma das Datas mais Importantes da minha 

Vida depois do meu Aniversario  que 

Comemoro em Agosto . Nesses 3 dias 

Inesquecíveis eu Vivi Momentos de Alegria e 

Tristeza onde sorri Chorei fiz Amigos  Senti a 

Presença de Jesus em minha Vida  e Também 



porque eu Renasci de Novo o que era Velho 

Passou  e  era uma Pena que aquele encontro 

Chegou ao Fim , mas a partir dali Começava 

uma Nova Era pra mim um Novo Tempo onde 

Eu começaria a Viver uma Vida Nova e  como 

Dizia a Musica da Cantora Gospel Aline Barros  

que Cantava assim [Que mesmo que haja 

Pedras no  Caminho que Jesus Cristo te Poe de 

Pé] E  Eu não   Estaria mais tão só  porque eu 

teria Cristo na minha Vida  Hoje e Sempre ..e os 

Novos Desafios viriam Juntos também a 

seguir.. 

- E é uma Pena  Ter que Deixar esse Lindo 

Lugar  que marcou a minha Vida  e dei um 

Abraço na Nívea e  ela me passou seu Endereço  

também como a Juliene fez no dia anterior pois 

agora nada mais justo que visitar as Duas em 

seus Respectivos Endereços Certo. E  me 

Despedi da Nívea e ela foi Embora para sua 

casa  e eu fiquei sentado  Na Igreja semi vazia e 

Observando como será a minha Vida pós 

Encontro .. depois  fui   embora  Com a Dona 



Conceição  ate a casa do seu Irmão  .. e antes 

de Partir vi aquele lugar que toda vez que eu 

vier a passar por aqui vou Lembrar  desse 

Momentos Maravilhosos que eu Vivi .. 

- Minutos Depois fui com a Dona Conceição e a 

Sua Filha Andréia a casa do seu Irmão e 

conheci o Ivan Nicoli Kaviedes  de quem eu 

também me tornei amigo e hoje ele Vive no 

Espírito Santo ,, e eu estava na sala e deu na 

Rede Globo em Destaque ... no meio da 

Programação  aquele acidente aéreo do 

Herbert Vianna  Vocalista da Banda Paralamas 

do Sucesso ele e da Mulher numa Praia do Rio 

de Janeiro Onde a sua Esposa Faleceu e ele 

ficou Tetraplégico  foi Terrível   me lembro 

Disso Muito Bem  disso que ocorreu  pois eu 

tava na sala e a Rede Globo Entrou Cortando a 

Programação pra dar essa Noticia Desagradável  

naquela tarde de Domingo .. 

Mais tarde as 17;15 h da Tarde  fui pra casa de 

Escort e vi Apucarana pela Janela do Carro com 

aquele Céu Azul e Sol  Brilhando como Nunca e 



ao Chegar em casa foi só Alegria  Abracei a 

minha vó [Que Hoje é Falecida ] Minha madre 

Fui bem Recepcionado pois eu tava muito Feliz 

aquele dia  e Pensei .. comigo[ Imagina Se eu 

não Tivesse Aceito Fazer esse Encontro  minha  

Vida Continuaria no mesmo  Caos que tava 

porque  de Sexta ate Domingo 3 dias e 2 Noites 

tudo foi Diferente e Bom naquele Encontro  

porque esses 3 dias foram Maravilhosos 

Demais  e fui Tocado fui Restaurado pelo Poder 

do Espírito Santo  e senti a Presença dos Anjos 

do Senhor e de  Jesus  naquele Lugar  Pois  

Entrei Desacreditado e sai dela outra Pessoa  

naquele encontro ou seja eu  sai diferente de 

como entrei na Sexta  e no Domingo eu estava 

Completamente  Diferente ...outro Alison 

Machado de Medeiros ..   fora  As Amizades 

que fiz  lá no Encontro  como a Juliene e a 

Nívea que Marcaram  e com certeza isso eu 

sempre Lembrarei com o Maior Carinho e 

Agradeço a Dona Conceição  que me fez o 

Convite  porque ela foi Fundamental para a 



minha ida  nesse encontro que para mim foi 

Proveitoso  ótimo e  maravilhoso e   Fantástico  

pois ali eu Vivi  momentos que eu nunca vou 

me esquecer ] 

- Horas mais  tarde  no fim da tarde eu estava 

acompanhando  Pela TV Bandeirantes o Sul 

Americano Sub 20 no Equador no qual a 

Seleção Brasileira  ganhava do Paraguai Eu 

Estava acompanhando a Seleção Brasileira  Sub 

20  como um Simples Torcedor da Nossa 

Seleção Brasileira 

Horas Depois  quando o Sol Estava se Pondo e 

da janela da minha casa dava pra ver o dia se 

indo e a Noite vindo e no Verão escurece mais 

tarde ...acompanhei com minha Família o 

Fantástico e depois fui Dormir .. num sono 

Profundo  algo que eu não fazia há muito 

tempo Dormir bem .. 

Enquanto isso na Manha Seguinte após o 

Encontro .. 



 Segunda feira 5 de fevereiro de 2001 - Dia do 

Aniversario da minha Prima Kissila que mora 

em Foz do Iguaçu PR E é Nascida Também em 

Uruguaiana Cidade onde eu Nasci Tambem.. 

Porem eu e a  minha  Prima Kissila convivemos 

bem  na minha Infância e quando eu era 

Criança eu vivia indo na casa da minha Prima 

na minha Cidade onde eu Nasci em Uruguaiana  

pois eu e a minha Prima Kissila temos a mesma 

Idade e nascemos no Mesmo Ano 1985 ..ela 

em fevereiro E Eu Em Agosto E Ambos fariam 

16 anos naquele ano de 2001  

Pois a Festa era da minha Prima mas .. o dia 

também foi meu .. menos de 24 horas após o 

termino do Encontro  acordei muito Bem  

sorridente e eu senti algo Diferente em mim  

que era bom porque eu havia dormido bem 

naquela Madrugada de Domingo pra Segunda 

feira .. sabe acordei muito bem  com meus 

ânimos renovados e tudo novo era coisa de 

Deus aquilo porque não tenho nem palavras 

pra me Expressar o que eu tava Sentindo 



naquela manha de Segunda feira 5 de 

Fevereiro de 2001 .. 

-logo depois  eu estava  Lavando a Louça do 

Jantar da Noite Anterior que estava na Pia da 

Cozinha ..e enquanto Eu  lavava a louça  

comecei a sentir uma Tristeza profunda e me 

deu um nó na Minha Garganta  se eu sorria ou 

Chorava  procurei assegurar  tudo isso ate a 

Hora do Almoço .. e eu enquanto Almoçava e  

saboreando uma Deliciosa massa ..fiquei 

pensando como será a minha Vida Após esse 

Encontro que mudou a minha Vida ...para 

sempre .. 

É Oito dias se Passaram as minhas férias 

escolares acabaram  Voltei as Aulas continuei a 

Estudar no Colégio Estadual Alberto Santos  

Dumont  e fui estudar de manha e pra minha 

Alegria maior eu não cai na mesma sala que a 

Deborah Cristina Teixeira Xavier a pessoa que 

me fez tanto mau .. mas  não se falamos   Mais 

mas eu tinha Consciência de que ela estava 

perdoada por mim pelo mau que me fez passar 



porque não era certo eu ficar com Raiva dela 

porque todo aquele sentimento negativo que 

eu tinha Caiu por Terra .. mas não conversei 

mais com Ela  porque foi melhor assim . cada 

um Viver a sua vida em PAZ  e nunca mais  Tive 

aquele contato de amigo com a Deborah 

porque a nossa amizade nunca mais foi a 

Mesma ... mas como diz aquele Ditado , Deus 

fecha uma porta e abre outra . perdi a Deborah 

mas ele me colocou pessoas novas na minha 

Vida  .. como a Juliene a  Nívea  e o João Paulo 

e a Renata Fernanda  e tantos outros amigos 

que fiz  após o Encontro e  revi amigos que eu 

não via Há Anos como a  Veridiana  estava 

Diferente  na minha  Vida   naquela semana 

que  começou as Aulas e o Ano letivo era 2001  

- Depois ao Chegar em casa minha madre  disse 

para mim que a Nívea ligou ..e eu Estava no 

Colégio e  Imediatamente liguei para Ela e 

conversei com Ela naquela Manha de Segunda 

Feira 12 de Fevereiro de 2001 uma manha 



quente e ensolarada de Verão .. e fiz a Seguinte 

Pergunta .. 

Como Ela se Sentiu  na manha de Segunda 

Feira Após o encontro .. e ela me Respondeu 

que se sentiu bem  como eu me senti bem 

naquela manha após o Encontro  fiquei feliz de 

falar com ela uma amiga que eu tenho um 

aprescio e um Carinho Muito Grande  pela  

Nívea .. No Fim eu Mantive o meu Ciclo de 

Amizades Tanto Com a Juliene e tanto com a 

Nívea  durante e após o Encontro  e a Nossa 

Amizade Continuou ate os Dias  de Hoje   

 

4º  Capitúlo  1 Ano Depois do Encontro  

- 1 ano e 2 meses e  19 dias Depois  após O 

Encontro  eu estava em Cena de Novo  o ano 

era 2002 um ano Maravilhoso para o Brasil .. e 

era ano de Copa do Mundo  Ano em que o 

Brasil foi PENTA CAMPEÃO Mundial de Futebol  

no Japão e Coréia do Sul . na 1ª copa do 

Mundo Disputada na Ásia e em 2 Paises  ..e 



também 2002 era ano de Eleição Presidencial 

onde pela 1ª vez na Historia do Brasil o Povo 

elegeu  o 1º Presidente da República 

Federativa do Brasil   de Origem Humilde 

Torneiro Mecânico   que é Luis Inácio Lula da 

Silva  que e o Nosso Primeiro Presidente  

Brasileiro  que saiu das camadas mais Pobres 

do Nosso pais ... 2002 foi um ano Fantástico 

para o Brasil não tem como esquecer desse 

ano ... 

- e 2 meses antes do Brasil partir pra Copa do 

Mundo Buscar seu 5º Título Mundial ..na Ásia  

Eu tava em Busca de uma Nova Conquista .. 

Voltar ao Lugar onde eu Fiz o meu Encontro 

que me trouxe boas recordações  daquele 

Lugar  Maravilhoso  1 ano antes .. o dia 

escolhido era 19 de Abril de 2002 dia do Índio e 

uma Sexta feira  que ficou marcada  na minha 

Memória ... 

E Eu cumpri com minha Promessa Voltar lá 

depois de 1 ano  fui a pé ate a Paróquia Nossa 



Senhora Aparecida  localizada no Bairro da 

Igrejinha em Apucarana PR  A famosa Igrejinha  

que leva o nome Do Bairro Local onde fiz o 

meu Encontro  Caminhei muito naquela tarde 

ate  Chegar ao Destino senti um pouco de  

Calor e de Desgaste Físico  mas Quando avistei 

o Local onde fiz o Encontro comemorei e eu 

tava com a Camisa do Olmedo do Equador 

Time Equatoriano e  Chegando lá fui Bem 

Recebido pelas Funcionarias da Paróquia que 

estavam na Secretaria da Paróquia ..e eu  fui 

rever todos os Lugares  do Encontro  onde fiz 

..apos um Relato que fiz para elas ; e eu Jamais 

Pensava que eu Voltaria lá de Novo mas Enfim 

eu Voltei .. eram 14;30 h da tarde de Sexta 

feira quando eu olhei para meu Relógio de 

Pulço .. e  fui acompanhado da Daniele  A 

secretaria da Paróquia .. que me levou para 

rever todos os Lugares onde fiz o Encontro  e 

eu na época tinha  16 para 17 anos .. foi uma 

Emoção muito Grande  Voltar lá e Refazer 

Todos os caminhos que  Você Verá a seguir.... 



O Primeiro Lugar que visitei foi a cozinha que 

tinha muita semelhança com a Cozinha 

Industrial  fiquei maravilhado  com a 

Organização e o Capricho deles  que Tão de 

Parabéns   pois saiu dela  as coisas Gostosas 

depois da Cozinha fui para o Refeitório e para a 

minha surpresa  revi o Lugar onde eu conheci e 

me sentei junto com a Juliene  me veio um 

filme na minha mente parecia bem real pois e 

uma Lembrança  que não dá pra apagar de 

minha memória  aquele dia 3 de Fevereiro de 

2001 um dia que não dá pra me esquecer  

aquele dia que ganhei uma nova amiga  e as 

Lembranças ficavam cada vez mais Fortes .. 

principalmente aquele dia que eu conheci a 

Juliene  depois do Refeitório  pude rever o 

salão nobre onde foi realizado o Encontro  

ponto muito Importante nessa Historia  onde 

Vivi os meus melhores momentos naquele 

encontro onde fui muito tocado pelo Espírito 

Santo naquele Lugar . durante aqueles dias que 

eu estive lá fazendo o Encontro   fui 



relembrando aquele momento em que a Nívea 

me Consolava  fora as palestras  depois eu ea 

minha Guia Daniele que me guiou pelo passeio 

a Igrejinha  pois fui relembrando todos esses 

Momentos .. no salão vazio local onde fui o 

Protagonista  desse encontro  que me trouxe 

boas Lembranças  veio todo aquele filme . na 

minha mente onde  fiz amigos sorri e Chorei 

parecia um sonho Voltar lá depois de 1 ano 2 

meses e 19 dias depois foi uma Emoção muito 

Grande que não há Dinheiro que possa pagar  

Todos esses Momentos  que eu Vivi e que com  

certeza  marcou a minha Vida  ter Voltado lá  

depois de Tanto tempo  Cumpri com a Minha 

Promessa  de ter Voltado  sai dela  de Alma 

Lavada ..Um Tempo Depois 

  Em 3 de Dezembro de 2002 Voltei la 

novamente  Junto com o Claudiomiro  no 

Grupo de oração dela fui conhecer  e fui bem 

recebido pela equipe E Ganhei  as boas Vindas 

e uma Lembrancinha por ter vindo pela 



Primeira vez no Grupo  .. guardo Tudo que 

ganhei as Lembrancinhas  .. 

- e a Vida após a Experiência me reservou 

muitas surpresas .. que ainda estariam por Vir  

A Minha Relação de Amizade que fiz com a 

Juliene ea  Nívea Permanece ate Hoje após o 

Encontro ... Mas Cada um de Nos Três  

seguimos os Nossos Rumos  em nossas Vidas 

pois cada um seguiu o seu Caminho ..um 

Diferente do Outro ..tanto Eu como as minhas 

Duas Amigas    

 

5º  Capitúlo  Os 7 anos de Caminhada .... 

-Bem venho a Relatar  tudo que aconteceu na 

minha Caminhada nesses 7 anos .. onde Tive 

muitas alegrias muitas tristezas e decepções e 

Dissabores .. Não foi nada fácil ..ate porque 

após o Encontro que eu Fiz .. na manha 

Seguinte  eu tava com o Pensamento de Mudar 

o Mundo  coisa de Jovem porque na Verdade 

não é bem Isso .. porque e comum nos Jovens 



sair de Encontros e de Experiências de Orações 

acordar e  ter esse Pensamento Legal mas não 

e assim que isso Funciona e não é na Base da 

Euforia do Oba Oba  E da agitação   que ira 

Mudar o Mundo .. e depois ver que não era 

aquilo .. 

-Eu Vivi também as Imposições na minha casa  

.. porque quem já Viveu Isso sabe do que eu 

estou  Falando Realmente  É Uma Verdade  

Isso  daí   ... 

Minha madre não Gostava muito da Idéia de  

eu ir pro Grupo de Oração todo o Sábado   a 

tarde .. não Entendo Isso porque .. e 

Interessante  isso daí porque ..quando a Pessoa 

estava na Sarjeta e no Fundo do Poço como Eu 

Estava .e a Família sofria com Isso .. depois que 

a Pessoa muda de Vida e Volta pra Deus e pra 

Jesus como foi meu caso .. ouvi muitas 

Indiretas e Criticas e Comentários maldosos  

contra a minha  pessoa porque ..eu não parava 

mais em casa nas tardes de Sábado pra ir ao 

Grupo de Oração .. podia Fazer um Sol de 



Rachar e Chover Canivete e Gear no Inverno 

mas eu era Perseverante .. e Fiel tanto que 

quando eu estava no grupo  nas tardes de 

Sábado passava Futebol na  TV  que é uma das 

minhas Paixões depois do Altomobilismo e o 

Vôlei  Minhas 3 paixões    

Lembro- me de que uma Vez Passou jogos do 

Flamengo do Coritiba do Corinthians   do Sport 

Recife do São Paulo  e do meu Time do Coração 

o Grêmio de Porto  Alegre  que sou Torcedor 

desde Pequeno mas .. e do Rival Internacional 

Vasco da Gama  e Atlético Paranaense .Santos 

Palmeiras  Fluminense  e Cruzeiro 

 mas essa minha Paixão começou a Ficar em 2º  

plano porque as vezes na nossa Vida temos  

que fazer certas Renúncias  e certos sacrifícios 

na verdade mas sem ficar Privado não e que é 

errado  Voce  torcer pro seu time Do Coração  

mas .em Compensação  

.E as 2 horas que eu poderia estar em casa 

vendo uma Partida de Futebol  talvez Perdendo 



um Certo tempo Prescioso da minha Vida 

diante de Uma TV numa tarde de Sábado  eu 

estava nessas 2 horas ouvindo a Palavra de 

Deus  Sabe  com Meus 15 para 16 anos de 

Idade  ou talvez fazendo coisa como um Jovem 

da minha Idade faria que eu não Gosto muito 

como Andar de Skate e Roller .. 

É Interessante porque  nessa hora que voce 

decide mudar de Vida e  buscar o Caminho 

Certo  a família tinha que dar total apoio  mas 

minha Família não deu esse apoio que só veio 2 

anos depois .. 

 Porque quem quer ser de Deus é Perseguido 

Demais da Conta .. é  Humilhado Pisado 

Chamado de Ridículo de  Carola Brega de 

Maluco de Marica ate de Fanático   e as  Vezes 

e Motivo de Piada entre os amigos e de 

Chacota e as Pessoas  não aceitam aquele que 

levava uma vida errada longe de Deus mudar 

de Vida e Eu  tenho impressão  que as Pessoas  

querem que aquele Individuo Continue na 

mesma Merda que estava Vivendo , porque  



então a Família Preferiria ver  todo aquele 

Inferno dentro de casa do que vê a Pessoa 

Curada e Caminhando Certo  e com Deus  

porque  quando a Pessoa decide mudar de 

Vida   ao Trocar esse Mundo  de Falsas Alegrias  

que eram Passageiras e na Noitada  na Droga  

na Bebedeira Tudo que não Vem de Deus  pra 

seguir o Caminho Certo que é o Caminho de 

Deus da Paz da Alegria de quem somente 

conhece a Deus , É  e o que acontece  Quando 

a Família não apóia amigos começam a se 

afastar e Parentes a  Criticar a tua Mudança de 

Vida ... e a Única pessoa da minha Família que 

me apoiou e muito pra eu ir pra frente era a 

minha Avó [Que Hoje É Falecida ] Minha Madre 

e meu Irmão mais Novo não aceitavam essa 

minha Idéia ficavam me azucrinando ..Fica em 

casa ETC ..Mas Depois de um Tempo minha 

Madre e meu Irmão mais Novo aceitam a Idéia 

de que eu permaneça na caminhada e meu 

outro Irmão que era pequeno na Época vê com  

Bons Olhos o que faço..  é  Deus não quer 



Radicalismo e Fanatismo não Ora      Como as 

Pessoas que não sabem da Coisas Ficam por ai  

Julgando sem ter Conhecimento  Da Verdade 

pra que Isso Fique Bem Claro de uma Vez por 

todas  que .. 

 E  Estar na Caminhada não e Viver 

Enclausurado dentro de Uma Igreja Rezando  o 

Terço   como as Pessoas Pensam de nos Jovens 

que decidem a Abandonar a Vida Errada que 

Levava e seguir a Jesus .. e falarem que 

Viramos Santos Beatos  Fanáticos Religiosos e 

Malucos como já fui Xingado Diversas Vezes .. 

Estar na Caminhada é  estar ajudando Ao 

Próximo  se Doando   numa Missa numa 

Experiência de Oração Num Encontro de 

Libertação  no Grupo de Oração no qual voce 

participa  .. porque as pessoas tem uma Visão 

Bem Distorcida dos Jovens que Decidem  

Abandonar E a renunciar a   Vida Errada de 

Bagunça Baixaria e  de Alegrias Passageiras e o 

Pecado ..e Mudar de Vida e Seguir a Jesus 

Cristo . 



-EU Sei  que Muitos Jovens  escolhem a Vida 

Religiosa  de Ser  Franciscano ou Franciscana 

ou estudar pra ser Padre e viver um tempo no 

Seminário  as  Garotas  Irem pra Um Convento 

ou ir pra Uma Comunidade  em outro Estado 

que no Caso e a Comunidade Canção Nova que 

um dia eu tive a oportunidade de Conhecer No 

Interior de São Paulo e a  Mar a Dentro lá em 

Minas Gerais .. existe comunidade pra Tudo 

Entende  Felizes aqueles que Deram seu Sim 

Pra Jesus .. e Renunciaram a Vida Errada  que 

Levavam .. no Mundo ai Fora 

e Consagraram a Sua Vida pra Deus .. e Isso e 

Louvável e Maravilhoso Jovem Isso e Pra Voce 

ta  que quer seguir a Deus e Dizer seu Sim 

como um dia eu Disse  meu Sim ...e  minha 

Trajetória somente estava apenas Começando 

a  Minha Saga nesses 7 anos de Caminhada   

- Em 31 de Março de 2001  Fui Convidado a 

Participar  de Uma  Comunidade Pertencente a 

Catedral .. que era da RCC [Renovação 

Carismática Católica ] Que não vou Citar o 



Nome .. por Motivos Pessoais e Éticos .. que 

hoje não Existe Mais   Fui para esse Grupo  

onde Participei por 2 anos e 3 meses  e 1 dia 

após a minha Primeira participação comentei 

com a Nívea sobre Isso e ela me Alertou ... 

Dizendo o Seguinte .  . [que eu Tome Cuidado 

com essas Panelinhas que tem Naquele Grupo 

]Pois eu escultei o Recado da Nívea  mas não 

dei tanta Importância pra Isso mas depois de 

um  Tempo comecei a  Observar e a não Gostar 

disso no Grupo  mas vivi Bons Momentos lá 

também onde fiz 2  amigos  Por lá um deles e o 

Paulista Walmir Goulart [ que Hoje mora em 

Londres na Inglaterra ] e depois  me Tornei 

Amigo da  Eliana Cristina  de quem sou Amigo 

ate Hoje ..  como ocorreu na Experiência de 

Oração onde fiz amigos que me marcaram 

como a Juliene ea Nívea  nessa comunidade fiz 

amigos  Como o Paulista Walmir a Eliana o Alex 

a Aline a Vanessa Entre tantos...  mas a minha 

Relação com o Grupo  Chegou Ao Fim  naquela  

Noite de Domingo 8  de Junho de 2003 dia da 



Festa de Despedida do Walmir que Iria Embora 

pra Morar e Trabalhar na Inglaterra ..  

Minha Relação com o Grupo tava no Limite 

desgastada e aquilo tava me Deixando Triste e 

Saturado  vendo Certas Coisas que não 

estavam Certas para um Grupo de Oração .. e 

que Jamais Poderia acontecer  esse Tipo de 

Coisa  que Prefiro não me Lembrar do que 

aconteceu lá porque Isso me intristece  Muito 

e eu tentava Fingir que eu estava Feliz mas na 

Verdade Propriamente dita eu não tava Feliz 

..lá so Lembrei do Conselho que a Nívea me 

deu um pouco Tarde  porém[ não adianta Voce 

estar num Lugar e não estar Feliz]  Como Dizia 

meu Amigo Rogério [  Paulista de Santo André 

no ABC Paulista ] 

- Mas  Uma Nova Porta e uma Luz de 

Esperança  surgiu  em minha Vida  naquela 

Semana de Junho de 2003 

 



Em 11 de Junho de 2003  recebi o Convite do 

Movimento Cristo te Ama Jovem   para 

Participar .. e fazer o Encontro Graças a minha 

Madre que  me apresentou o Waldomiro e 

Raquel Popadiuck casal que fazem Parte desse 

Movimento e amigos da minha Madre .. pois 

aceitei o Convite .. e no dia 14 de Junho de 

2003 eu estreiava nesse Grupo onde  Fui Muito 

Bem Acolhido e bem Recebido  onde também 

fiz Amigos .. como o Johnny , Liliane [que Hoje 

mora em Rondônia  ] Wagner   [Magrão]  

Rafaelle [Rafinha ] Fernanda  Pimenta Adilson 

[Tifú] Thiago Izidio  e as Irmas Juliana e Jusiana 

Keska Pedro Paulo [Pepe] Fabio Lobo    Mario  

Torres  Danielle  [Dani]  Vanessa Pires  [Van 

Van] Taína Gonzalez Sanchez  Sidney Farias 

[Cica]  Marcio Roberto Macri e Claro a Então 

Coordenadora Edilene Franchim [DI] entre 

tantos  a partir dali começava uma Nova Era  

na minha Nova Comunidade  um novo Desafio 

que 2 anos antes Eu nem Imaginava que eu 

fosse Viver Intensamente  Tudo Isso  naquele 



ano de 2003 .. e apagar aqueles 2 anos naquele 

outro Grupo  Onde  Vivi  meus  momentos  

Dificéis é Que eu Não gosto de Lembrar .. 

Mas em tão pouco tempo eu já era Popular 

dentro do Movimento Jovem . e eu tava 

vivendo  todas essas  emoções em  Tão Pouco 

Espaço de Tempo meados de 2003 2 anos após 

a minha Experiência de Oração  nessa Época eu 

tinha 17 pra 18 anos de Idade  no Ano  

Seguinte 2004 eu Viveria meu maior momento  

de Glória  naquele ano .. pois 2004 Era ano de 

Jogos Olímpicos  em Atenas Grécia.. E eu tava 

no Auge naquela Época  e o Momento foi 

Quando realizei uma Façanha que para mim 

era Impossível ir a Comunidade Canção Nova  

localizada em Cachoeira Paulista Interior do 

Estado de São Paulo . que é uma comunidade 

muito Conhecida em todo o Brasil .. e naquela 

época  e pra um Integrante de Grupo isso era 

um Premio  .. e para mim não foi Diferente e 

em 13 de Agosto  de 2004  uma data que 

marcou a minha Vida  foi quando fui Pra 



Canção Nova Pela Primeira Vez e eu iria 

conhecer o Estado de São Paulo pela Primeira 

Vez   para o  Garoto de  Origem Humilde 

nascido em Uruguaiana  no interior Rio Grande 

do Sul  que foi  Ganhar o Mundo  ..  pois Era a 

Realização de um Sonho. Que Virou realidade 

naquele ano Mágico que foi 2004 Justamente 

em Agosto mês do meu Aniversario ..e Eu Nem 

Acreditava na minha  Própria Façanha de que 

eu iria conseguir porque eu acreditei no Deus 

do Impossível e eu também fiz por Merecer 

porque trabalhei muito pra . juntar Dinheiro 

Durante 3 meses .. mas .. quando embarquei 

naquele Ônibus  Rumo ao Interior de São Paulo  

percebi que  o meu sonho tava se Tornando 

Realidade ..Era a  Consolidação  De uma Vitória 

já Esperada  e Foram 12 horas  de Viagem no  

caminho  em Aparecida do Norte  quando 

passamos pelo Santuário Nacional de 

Aparecida  onde fica a Basílica da Padroeira do 

Brasil  eu me Emocionei  porque eu não tava 

acreditando de que eu estava Chegando lá na 



Canção Nova  e me veio um filme na minha 

Mente de tudo o que eu passei pra chegar ate 

aqui do Sofrimento que passei 4 anos antes 

com a minha Depressão  e fora tantas outras 

coisas que eu Passei pra chegar ate aqui ... 

-naquela manha de Sábado  eu Chorei mas de 

Emoção e não de Tristeza nos Braços de Marly 

Zacarias  Uma amiga minha e de  minha Familia  

porque eu tava perto de realizar uma Grande 

Façanha para um Simples Integrante de Grupo 

de Oração .. 

- na Manha de 14 de Agosto de 2004 eu estava 

em Cachoeira Paulista  Cidade do Interior de 

São Paulo onde fica a Comunidade Canção 

Nova  uma Comunidade de Evangelização 

muito Conhecida e Televisionada para todo o 

Brasil e o Mundo ..Foi a Maior Emoção que eu 

Tive  na minha Vida porque ..lá e um Lugar de 

Muita Oração Pregação e de Paz e ver gente de 

Todos os Lugares do Brasil  .. aquilo que eu via 

pela TV eu pude ver Ao Vivo e a Cores  diante 

dos meus Olhos vi Pregações .. de Luzia 



Santiago PE Léo [1961 A 2007] Dunga ..  Foram 

2 Dias Inesquecíveis que Passei na Canção 

Nova  onde  Vivi as minhas Maiores  Emoções 

junto com o Movimento Jovem  um Lugar que 

me Marcou  Muito ..e fiz amigos por lá como o 

Pernambucano Adriano Nunes  e o Mineiro 

Fernando Euzébio  e  gente de todo o Brasil  

que eu vi na Canção Nova .. e eu Fui Profético 

..jurei para mim Mesmo que no Ano Seguinte 

eu Iria Voltar lá novamente .. e minha 

Promessa se Concretizou ... em 26 de Agosto 

de 2005 1 ano após a minha Primeira Ida  

Voltei a Cachoeira Paulista Novamente  só que 

eu já conhecia e senti na Pele o Frio na Estrada 

a final vim de um Lugar  do Brasil Frio que e o 

Rio Grande do Sul  e suportei o Forte Calor que 

fazia no Estado de São Paulo  naqueles dias  

mas a minha 2ª vez foi Ótima também  e isso 

para mim foi um Marco porque naquela Época 

Ir a  Canção Nova era  importante para um 

Integrante de Grupo de Oração como Eu  que 

fui para Buscar Conhecimentos ouvindo as 



Palestras .. por Exemplo do Pe Léo [Que hoje e 

Falecido]  Pe Jonas Abib  Dunga ..E Tantas 

outras palestras que Vi pela TV e  Ao Vivo  lá 

Para mim foi Bom para o meu Crescimento  pra 

minha Caminhada .. e fui me Aprimorando 

Cada Vez Mais .. pois Infelizmente tive que 

ouvir Indiretas de Certas Pessoas que não 

Entendem E  que fizeram Comentários 

Maldosos ..e me Criticando fazendo 

Insinuações  Maldosas contra a minha Pessoa  

 dizendo que[Eu Fui Pra Canção Nova a Passeio 

ea Turismo ] mas Isso daí Não e Verdade Fui a 

Cachoeira Paulista pra esse acampamento 

Buscar Conhecimento pra minha Caminhada e 

pro meu Crescimento na minha Fé mas eu não 

dei Importância  pra esse Tipo de Comentários 

ate porque .. eu Respondo a esses Comentários 

que essas Pessoas fizeram  nas Duas Vezes que 

eu Fui pra Lá . Em alto bom tom .[Que fui pra 

Buscar Conhecimentos e não pra Turismo e pra 

Gastar como as pessoas andam falando sem 

Saber da Veracidade dos Fatos  mas se Eu 



Tivesse  Ido com esse Intuito era Problema 

meu e Da Minha Consciência e Ninguém tem 

nada  com Isso pois eu sou  Responsável pelos 

meus Atos ] 

pois eu tive que Enfrentar essas Criticas mas eu 

não dei Importância ..e continuei a Seguir em 

diante o meu Caminho  dentro da Comunidade 

...ate Hoje  

 6º Capitúlo  O Meu Drama Pessoal na 

CAMINHADA ... 

- No Ano de 2004  foi  Fantástico dentro do 

Movimento e Memorável  e Inesquecível  mas 

nem Tudo  Foi Esse mar de Rosas como as 

Pessoas Pensam isso ao Meu Respeito ... 

No Ano de 2005 ano do Nascimento do Meu 

Afilhado Eduardo conhecido como Dudu como 

meu Primo e Afilhadinho  como é Chamado 

pela minha Família .. foi Marcado por uma 

Noticia que eu Jamais Queria ouvir ..e foi o 

meu Pior Momento na Minha Caminhada de 

Muitos que ainda estavam por vir  



- Sábado 5 de Março de 2005  17;45 h da Tarde 

um Final de Tarde Tipíco de Verão  enquanto 

eu saia do Banho em que eu me Preparava 

para ir na Reunião semanal do Grupo de 

Oração ..fui em Direção do Meu Quarto 

enrolado na Toalha .. minha Madre Chega para 

mim e para meus 2 Irmãos e conta a Seguinte 

Noticia que ..a Minha Avó estava Com Câncer 

enraizado no Fígado e no Pâncreas  e já estava 

se Alastrando e como minha avó havia feito 2 

Cirurgias no Coração  não Poderia fazer e 

Suportar uma  Quimioterapia ..ou seja uma 

Tragédia estava Anunciada sem dia e Hora 

Marcada ..na minha Família .. eu não estava 

acreditando  nisso que ouvi naquela tarde de 

Sábado eu tinha 19 pra 20 anos  foi um Choque 

para mim e a partir daquele Dia Começava 

..uma Longa Agonia de 1 ano e 6 meses da 

minha Vida e de Toda a Minha Família e a  

Rotina Mudaria .. a partir dali eu Começava a 

Viver o meu Pior Pesadelo .. e pra  Ajudar como 

eu já Tive Depressão acabei recaindo de Novo 



tendo que fazer Tratamento  e tomar 

Remédios Pra Ansiedade  e ate pra Dormir .. o 

meu Inferno só Estava apenas Começando .. 

cheguei a Tomar 2 Remédios e isso tava  se 

Tornando Normal e  depois sem os remédios  

eu passei a ter Crises Terríveis de Abstinência  

como Dor de Cabeça Náuseas  perca do Apetite 

Enjôos Vontade de Chorar  .. em Julho de 2005 

comecei a me sentir mau no Meio da Rua  mas 

tentei Suportar tudo Isso e Voltar a Reviver 

tudo isso  de Novo  e como voltar ao Passado 

.ao ano de 2000 quando Cai pela Primeira Vez 

em Depressão  no qual eu fiquei abalado com o 

Fim da Minha Amizade com a Deborah  e 5 

anos Depois o Pesadelo Volta 2 vezes Pior ..E 

eu Tentava mesmo com esse Problema levar 

uma Vida Normal longe das Pessoas 

Desconfiarem  Suspeitarem como se nada 

Tivesse acontecido . e eu tava Longe de 

Qualquer Suspeita. Escondi  da Maioria dos 

meus Amigos Exeto a Eliana Cristina e a Marisa 



Martins que eram as Unicas Pessoas que 

sabiam do meu drama  e  

-Em Agosto começava a Dura e Difícil Luta pra 

suportar as Terríveis Crises de Abstinência ..  

pra me Libertar  desse Vicio que eu estava 

dependendo dos Remédios pra Viver melhor 

um Belo Dia Pedi a Deus . a Minha Cura desse 

Mau que tava me Afetando  eu poderia 

Inclusive pedir tanta coisa para o Pai mas eu 

pedi a minha Cura e a Minha Libertação desse 

Mal ,que e a Depressão uma Doença da Alma  

que mata aos Poucos as Pessoas desse Mundo  

e no Brasil ela será a 2ª maior causa de Mortes 

no Pais Superando o Câncer eas Doenças 

Cardiovasculares ea AIDS Que tanto Mata e so 

ficará atrás dos Acidentes de Trânsito no Qual 

o Brasil e Campeão Mundial ... e  Segundo 

Dados do Ministério da Saúde existe milhares 

de Brasileiros que tomam Ante Depressivos pra 

Viver ...isso é Alarmante e Preucupante   

E Depois que Mudei de Casa e fui Para uma 

Casa Melhor por pura Conhecidencia   fui 



morar na Mesma Rua onde 4 anos antes a 

Minha Amiga que conheci no Encontro da 

Igrejinha  a Juliene Morava só que mais a cima 

da minha Casa onde Moro atualmente desde 

Outubro de  2005 ..chegando na  nova casa e  

me  Instalando  e quase 2 meses sem tomar os 

Remédios tomei uma Decisão Corajosa   fui ao 

Banheiro da minha Casa Nova  e Joguei no 

Vaso Sanitário os Comprimidos e Rasguei  a 

Receita medica e falei Para Mim Mesmo [Que 

eu não Presciso mais Tomar essa Merda pra 

Viver ] A partir daquele dia eu Estava Curado e 

Liberto desse Mal  e eu dela pra Cá Nunca Mais 

eu Prescisei Tomar esse Tipo de Coisa . uma 

batalha vencida. Porque Deus fez uma Obra  

Nova na minha Vida .. e eu Pedi a Cura e Deus 

me Atendeu e Agradeço ao Pai por ter me 

Libertado desse Mau .. Hoje Vivo em 

Sobriedade  desse Mau porque se todos não 

sabem os Remédios pra Depressão é Droga  

também deixa a Pessoa Dependente e faz mal 

pra si Mesmo  



 .. passado esse Pesadelo de  7 meses  

- A Luta da minha avó pela Vida continuava e 

isso  já Havia Virado Rotina  Constantes idas da 

minha avó pro Hospital   em 2006  pra Tomar 

Morfina..remedio usado na 2ª Guerra Mundial  

e Eu Incansavelmente  ajudei a Cuidar da 

Minha avó  eu e Minha Madre    e eu Durante 1 

semana de Quinta ate Terça Feira da Outra 

Semana  nesse Período  reagi com Maturidade  

Esse Drama  que eu Tava Vivendo Tudo Isso Daí 

e Encarando Toda essa Barra .. e eu  não tive 

medo Algum  mas em Compensação  Eu Tive 

apoio da Eliana Cristina da Maria Ester do 

Marcio Guedes e Marisa Martins  e da Jusiana 

Keska  que  me deu Apoio na Época  

  Mas  Enquanto a Minha avó Descansava no 

Quarto do Hospital  Eu fui Diversas Vezes ao 

Santíssimo da Capela do Hospital onde minha 

avó Estava Internada  Rezar e Conversar com 

Deus pra me Dar Forças  pra superar Tudo Isso 

que eu Tava Vivendo ..e  tentei Levar uma Vida 

Normal  nesse Período .. cumpria a Minha 



Rotina Religiosamente  Trabalhar Durante o Dia  

Estudar a Noite e aos Sábados  a Noite Ir ao 

Grupo de Oração  ..uma coisa Pouco Comum 

para um Jovem da Minha Idade 20 para 21 

anos  que poderia estar fazendo tantas outras 

Coisas  por ai como um Jovem da minha Idade 

e Tão Novo e vivendo Tudo Isso ..  

- Mas 4 meses antes da Minha avó Morrer  e 

ouvi seus Conselhos que ela sempre me dava 

como ser Honesto ser um Homem um Jovem 

de Bem Responsável . e Numa Dessas Idas ao 

Hospital a minha avó me fez a Seguinte 

Pergunta ... 

- Como é que Está a Gatona .. 

E a Gatona que minha avó quis se referir na 

Verdade  era a Minha Amiga  Juliene  que de 

Tanto que eu Falava dessa minha amiga um 

belo dia minha avó Conheceu a  sabe. Numa 

Visita que ele me fez na Minha Casa . 

 e respondi a Pergunta  de que a Jú tava 

Morando na Itália e eu fazia muito Tempo que 



eu não tinha Noticias dela ..EA Juliene mau 

sabia o que eu tava Vivendo aqui no Brasil e na 

América do Sul .. esse Drama que parecia que 

Nunca Iria Ter Fim ... isso era Evidente  Final de 

Semana a gente Quase não tinha ,, Natal ano 

novo Aniversario de 1 ano do meu Afilhado  

Páscoa Dia das Mães  eram os Últimos que 

Talvez eu teria com minha  avó  E os Meses se 

Passaram  ..em Julho de 2006 eu Cai doente só 

que foi por causa de uma Gripe  que é comum 

no Inverno e foi Justamente naquele Sábado  

1º de Julho de 2006 dia em que o Brasil Caiu 

Fora da Copa do Mundo diante da França como 

ocorreu em 1986 e 1998 ... e um Dia que o 

Povo Brasileiro não quer Lembrar daquela 

Tarde de 1º de Julho de 2006 

- e Como já havia Cuidado da Minha avó que 

tava Doente da Minha Madre que Havia se 

Acidentado de Moto em 2005 no Qual eu 

escapei de eu ter me acidentado . junto com 

Ela  e meu Irmão Caçula ter caído Doente .. 

também  



Agora foi a Minha Vez de Ter Caido  Em Cama 

com aquela Gripe  e minha Madre Cuidou de 

Mim fui tratado por Ela que tantas Vezes 

Quando eu Era um Bebe  perdeu Noites de 

Sono pra me dar de mamar e Trocar as Minhas 

Fraldas ou perder o Sono pra Cuidar de mim. 

Quando Pequeno .. e eu e Raro eu ficar de 

Cama  mas acontece   

tanto que após o Jogo do Brasil eu abri mão de 

Ir a Reunião de Grupo de Oração  como faço 

todo sábado . porque eu tava Doente e tava 

muito Frio  ..fiquei em casa sentado  vendo a 

Copa Do Mundo Rolar vendo aquele Jogo Sem 

Sal Entre Portugal e Inglaterra na Hora do 

Almoço que terminou 0x0 e  Portugal Ganhou 

da Inglaterra  nos Pênaltis .. esperando como 

Milhares de Brasileiros o jogo Entre Brasil X 

França  no qual o Brasil perdeu  de 1X0 e isso  

foi Terrível pra nos Brasileiros ..vi o Brasil 

perder  uma  Tragédia parecida quando o Brasil 

Perdeu  pra Itália  de Paolo Rossi em 1982 em 

Barcelona [Espanha] a França  de Michel Platini 



em 1986 no México  e o Zico perdendo aquele 

Pênalti decisivo   em Guadalajara[ México] e a 

Argentina  de Diego Maradona e Cannigia  em 

1990  [aquele Jogo que  a Argentina pos 

Tranqüilizantes na água do Brasil onde o 

Branco passou Mau e nem o Dunga Alemão e 

Careca acertavam a Bola no Gol do Sérgio 

Goycoechea Goleiro da Argentina  que tava em 

Grande Fase ..] em Turim [Itália] e pra França 

de  Zinedine Zidane de Novo só que na Final de 

1998 na Casa Deles E eu não Acreditava  

quando Vi Pela TV  O Arbitro  pediu a Bola 

Encerrando a Partida  vendo o Brasil Cair Fora 

de uma Copa  do Mundo  da Alemanha 

Imaginei a Choradeira pelo pais a  Fora e eu 

Tirei a Camisa do Brasil que tava sobe o meu 

Blusão e eu  me Derreti em Lagrimas e sou 

Torcedor como qualquer outro a final sou 

Brasileiro  e  eu  mesmo eu  estando Debilitado 

pela Gripe do Inverno Brasileiro  ,, mas quando 

eu cai doente percebi o quanto era Bom ter 



alguém pra Cuidar de mim como a minha 

Madre que eu Gosto Tanto tanto... 

-O Tempo Foi Passando  e Justamente há 1 

semana do Meu Aniversario comecei a Viver 

uma Maré de Azar ... no dia 21 de Agosto fui 

Dispensado Do Meu Emprego ..4 dias Depois o 

meu Aniversario 25 de Agosto Melancólico e 

Desempregado como é Terrível  isso e 1 dia 

Depois a minha avó entra em Fase Terminal 

naquele final de Semana . de Agosto que eu 

poderia ter Ido  com o Pessoal da minha 

Comunidade  pra Canção Nova pela 3ª vez 

Consecutiva mas eu em  Maio quando 

começaram a Pegar os Nomes do Interessados 

pra Ir  eu abri mão porque .[.como que eu vou 

ir viajar sabendo que eu tinha uma pessoa que 

eu gosto Muito que tava Morrendo aqui.. basta 

Pensar que Canção Nova está lá em Cachoeira 

Paulista e  Dificilmente ira sair dela mas  tem 

todo ano  mas minha avó não que talvez eu 

não a Verei Mais ]  



- E da Minha Parte foi  um gesto bonito e nobre 

de mim parte e fica a seguinte pergunta 

 como que vou pra lá tranqüilo com meu 

Pensamento aqui   na minha avó e teve Gente 

que  teve a cara de Pau de Dizer .. que fulano 

foi fazer o Show enquanto o seu Pai tava na 

UTI . Morrendo .. tu acha que eu seria tão Dês 

humano  ir me Divertir por Exemplo enquanto 

alguém da Minha Família ta Morrendo ..aqui   

 Quem Falou Isso não passa de um Tremendo 

Canalha Mau-carater  e de um Tremendo 

Imbecil  porque se estivesse no meu Lugar 

talvez iria entender a dor que eu e minha 

família estávamos passando ... 

Mas aquela Ultima semana de Agosto foi 

Terrível  foi quando o pesadelo meu e da 

minha Família Chegava ao Fim ,, na  Quarta 30 

de Agosto de 2006  uma Quarta Feira Fria e de 

Céu Azul fiquei minhas ultimas 7 horas do Lado 

da minha avó  que estava em Fase Terminal e 

Cheia de Aparelhos  Foi Horrível Ver aquela 



Cena  ver minha Tia  e a Minha Prima  Janaina  

Chorando  sabe aquilo foi Cruel Demais teve 

uma Hora que eu fui No Santíssimo rezar e 

Chorar .. pedir a Deus que levasse a minha avó 

porque ela estava sofrendo demais e nos todos 

também .. olhando aquilo ali e não poder fazer 

mais nada ...a não ser esperar Deus Levar pra 

Eternidade .. pra acabar com todo Esse 

Sofrimento ..que eu e minha Família Estávamos 

Vivendo  

- fiquei lá do  Meio dia as  sete da Noite .. sem 

Comer nada recusei a ir na Lanchonete com 

meu Irmão mais novo e Minha Cunhada  eu 

tava ali Intocável e sem Reação  parti para casa 

pra descansar e Tomar Banho e comer Algo e  

Foi a Ultima vez que Vi a Minha avó  com Vida  

2 dias depois ,,  

- Na Madrugada Fria de 1º de Setembro de 

2006  o Telefone toca no Começo da 

Madrugada  e recebemos a Noticia de que 

minha avó havia Falecido as 02;35 h da Manha 

e ali terminava a minha Agonia de 1 ano e 6 



meses  terminava o Sofrimento de toda a 

minha Família minha madre não Chorou na 

Hora que recebeu a Noticia mas eu Chorei 

Muito Muito  e Muito quando minha madre 

me Abraçou foi Terrível ..custei a Dormir  não 

acreditando  amanheceu o Dia  fui pro Velório  

ver aquela Cena a minha Avó ali Morta  não 

dava pra acreditar ... nisso 

- E Perdoei a Minha  avó Porque quando minha 

Madre estava Grávida de Mim minha avó não 

queria que eu Nascesse que minha Madre não 

me Tivesse .. mas Teve eu perdoei porque não 

sabia o que dizia  

E O neto que não queria que Nascesse foi o 

que Cuidou dela ate Falecer .. pois a minha 

Relação com minha  avó materna era Boa 

demais  porque eu aprendi muita Coisa  e era 

uma pessoa que eu Gostava Muito  E  Sofri 

quando partiu .. depois a dor maior foi quando 

vi pela Ultima vez e o Caixão ser fechado e 

depois coloca-la na Urna Funerária do 

Cemitério  foram as 2 lembranças mais fortes 



que tive daquele dia 1º de Setembro de 2006  

um dia que eu quero Esquecer para Sempre .. 

da Minha Vida e ..e diante da Dor, e o Pior foi 

ter que dar a Noticia pra minha Madrinha ea 

Família dela  que moram em Uruguaiana no Rio 

Grande do Sul porque conheciam a minha avó 

desde 1966 e moravam na mesma rua  onde  

minha avó era Muito Querida  e onde minha 

Madre nasceu minha tia e meu Tio e  Eu Nasci 

e meus Irmãos  também  foi Difícil ligar mas 

mandei uma Carta ate porque eu não estava 

em Condições Psicológicas de Ligar pra 

Uruguaiana  no Estado que eu estava em 

Choque  so consegui falar com minha 

Madrinha depois de 1 mês .. após o Ocorrido  

Em Poucos dias  daquele mês de Agosto do 

Maldito  ano de 2006 eu perdi o Emprego A 

Minha AVÓ E 2 Relacionamentos que não 

deram Certo com a  Lucilene e com a  Vanessa  

2 Futuras Pretendentes pois que  tinham tudo 

pra dar Certo e  não Deu Infelizmente    e eu 

tava vivendo o Pior dos Pesadelos e eu não me 



deixei me abater ou me entregar pra 

Depressão de Novo 2 vezes eu Cai mas nessa 

eu não Me Entreguei pra ter forças que 

somente Deus pode me dar naquele Momento 

era ter somente .. ter Sabedoria Coragem pra 

Encarar todo esse Sofrimento  e a cima de tudo 

ter  

forças pra Superar toda essa Tristeza 

Sofrimento que eu e minha Família estávamos 

Vivendo   E o que mais me Revoltou ... foi o 

Descaso de Certas pessoas que Fizeram Pouco 

Caso  do meu Drama e simplesmente não me 

estenderam a mão pra me Ajudar ..e ainda  tive 

que ouvir gente Chegar em Mim naquela Época 

e falar que mesmo que aconteceu todas 

aquelas Desgraças que eu Vivi .. que o 

Importante era Estar Vivo .. pois  do que 

Adiantava Estar Vivo mas eu estava  Abalado 

Emocionalmente .  e Gente que teve a 

Capacidade de Falar para mim como Certas 

Pessoas    que disse  que  a Morte da minha 

Avo não Foi Nada  Isso  me Revoltou Bastante  



essa Declaração Infeliz Maldosa  Porque quem 

já Perdeu um Parente Sabe a Dor  que é Perder 

Alguém tão Querido 

  Fora que no Magistério curso que eu Fazia na 

Época  e que não poderia Faltar eu perdi a 

minha Avó .. depois do Enterro fui ao Colégio 

no estado Lastimável  que eu me encontrava  

avisar que eu não iria a aula de Estágio que era 

uma vez por semana também..eu não estava 

em Condições psicológicas pra Estudar não 

dormi não havia me Alimentado .. e a  Direção 

disse que abonaria essa minha Falta .. por ser 

Luto .. mas não foi bem isso que Aconteceu .. e 

eu fiquei Magoadissimo com minha Professora 

que fez Pouco caso .. a o não abonar a minha 

Faltinha por se tratar de Luto na Família  ela 

poderia ter Deixado Quieto  tanto que eu não 

Perdoou o que a minha Professora Fez 

Comigo.. tanto que um ano depois eu 

Abandonei o Curso  por Motivos Pessoais ...  

  Fiquei  Magoado  Triste e  Revoltado   ...e  eu 

não Vou Citar Nomes das Pessoas aqui porque 



não merecem a minha Consideração  e isso que 

Fizeram ... e INADIMISSIVEL E IMPERDOAVEL .. 

de uma tamanha Canalhice o que fizeram 

comigo  

Pois ai que eu Fui Ver quem são os Meus 

Amigos de Verdade  . porque 5 Pessoas  

somente que eu menos Esperava  me 

Procuraram e tiveram Consideração comigo 

como o Rogério e a Francielle a Adriane 

Bárbara de Paula e a Eliana Cristina   o Alison 

Vital  e o  João Paulo  quem eu menos Esperei  

e  quem eu mais esperava me Decepcionou 

legal .. pois  eu  falo  pra você  que esta lendo 

esse Livro saiba escolher bem os teus amigos ,, 

pra não se Decepcionar .. como um dia  eu me 

Decepcionei  depois de um Tempo depois  veio 

um Filme na Cabeça desse Drama .. e de 

quando fiquei sem Avo sem Emprego e sem 

Pretendentes  como a Lucilene e a Vanessa Por 

Exemplo .. e de quando ate os Amigos que eu 

tanto Esperava ,me Decepcionarem  na hora 

em que eu mais Prescisava deles e os que eu 



menos esperei vieram  a mim , e ai vi quem era 

meus  amigos mesmo . realmente eu vi quem 

era  de Verdade  as pessoas .. 

 pois infelizmente  e uma Ferida que so o 

Tempo  e a Força de Deus Que Pode Curar  

essa Dor  que Ficou  que as vezes pode ate 

Levar meses dias ou ate anos para Cicatrizar.. 

fora a Saudade  ... 

 

- e 2006 e um ano que o Brasil quer esquecer 

porque ... 

Por causa dos Escândalos de Corrupção nas 

Eleições de 2006 do Mensalão  Acidente Aéreo 

da Gol matando 154 pessoas em Mato Grosso 

e Claro a Eliminação do Brasil na Copa do  

Mundo da Alemanha diante da França  um ano 

que o Povo Brasileiro quer Esquecer Fora 

aqueles ataques Terroristas que  O PCC Fez em 

São Paulo  

 ..e eu e minha Família queremos Esquecer  

porque Perdemos a Minha Avó  2006 



Definitivamente e um ano que eu quero 

Esquecer como 2001 e 2005  anos que não Irão 

me Deixar Saudades Exeto o 1º  SEMESTRE De 

2001 Quando Fiz a Experiência de Oração .. 

mas a Minha família  e eu  que não queremos 

mais nem Lembrar mais ..disso  

 

7º  Capitulo .. O Dia em Que Dei Testemunho 

Na Experiência de Oração .... 

-   no dia 14 de Abril de 2007 a mesma dona 

Conceição a Mesma que me Chamou pra Fazer 

a Experiência  de Oração ..foi ate a minha Casa  

porque .. eu fui Convidado pra Pregar no 

Encontro que a Igrejinha Iria Promover ..e eu 

esperei 6 anos por esse dia .. que tinha dia e 

Hora Marcado um Sábado 21 de Abril de 2007 

dia de Tiradentes ..uma data Histórica pra mim 

e conhecidiu com a Boa Fase que se Iniciava ,, 

na Semana que antecedeu a Experiência de 

Oração começou Legal Segunda Fui Chamado 

para uma entrevista de Emprego  que seria na 



Terça de Manha .. Quarta Fiz Exames e Quinta 

comecei a Trabalhar e Registrado depois de 3 

anos numa Industria de Calçados Muito 

Conhecida na Cidade ..  aquela Semana tudo 

Ocorreu Muitíssimo  Bem  depois de 8 meses 

parado veio esse emprego onde estou ate 

agora .. e no Sábado dia da Experiência   21 de 

Abril de 2007 um dos dias que ira ficar 

marcado na minha Historia de Vida  porque eu 

Iria dar Testemunho ... 

-Naquela manha de Feriado  me veio um Flash 

Back na Minha Mente do Encontro Ocorrido 

em     2 3 e 4 de Fevereiro de 2001 só que na 

minha Mente tudo em Preto e Branco  

momentos  que Ficam  Eternizados Para 

Sempre  

Do dia que a Dona Conceição ligou .. o 1º Dia 

aquela Manha de 3 de Fevereiro que eu 

conheci a Juliene  ficou Gravado na minha 

Mente aquela Fisionomia e daquele  Belo  

Sorriso .. no Mesmo dia a Nívea conheci e 

aquela Manha de Domingo que não consegui 



mais assegurar e Chorar nos Braços da Nívea   

Lembranças Fortes  que sempre vou Lembrar e 

Claro  o meu Renascimento   aquilo foi Um 

Verdadeiro Filme da Vida porque horas antes 

eu estaria diante de Muitas pessoas  que 

estavam fazendo o Encontro ... Horas Depois 

eu fui de Moto ate lá na Nova Casa de  

Encontros  que a Igrejinha Inaugurou naquele 

dia e  como sonhei não seria a onde eu Fiz o 

meu Encontro  em 2001 e Chegando lá  fui Bem 

Acolhido   e  Meus Olhos Encheram de 

Lagrimas mas eram de Emoção .. 

 esperei 6 anos por esse dia tão Aguardado por 

mim ..mas enfim Chegou esse Dia Abençoado  

- Fui Apresentado pela  Elizabete   que faz 

parte do Grupo  para todos os que estavam 

fazendo o Encontro e  naquele Momento não 

era Eu Alison Machado de Medeiros que estava 

falando eu apenas era um Instrumento de 

Deus naquele Encontro onde .. estariam muitas 

Pessoas que chegaram Desacreditadas com 

Problemas  Dificuldades pois ali eu  Dei o Meu 



Testemunho contei a todos da Platéia o que 

passei pra chegar ate lá  fui Vestido com uma 

camisa Verde Limão que ganhei de Natal da 

minha Amiga e Irmã de Comunidade que eu 

Gosto e Amo Muito ela em Cristo a Jusiana 

Keska .. e a Mensagem era pra mim que estava 

estampada na Camisa ,,[Morri Pro Mundo e 

Nasci Pra Cristo ] Aquela simples Mensagem 

teve um Que de Importância na minha Vida ..E 

Realmente Nasci Pra Cristo a partir  do dia  Que 

Eu Comecei uma Vida Nova e também 

  Decidi Mudar de Vida eu estava Morto Um 

Morto Vivo naquele encontro sabe em Corpo 

eu tava vivo , mas minha Alma não, estava 

Ferida e sem Vida mas Quando eu Tive o Meu 

Verdadeiro Encontro com Jesus tudo passou a 

ser Melhor e Diferente  ..  e 6 anos depois eu 

tava la Pregando contando o meu Testemunho 

de Vida pra todos que estavam naquele salão  

eu era um Testemunho de Perseverança e de 

Vida  porque  ninguém acreditava e nem eu 

mesmo que eu conseguiria sair dessa .. naquela 



Hora eu  Lembrei de quem me Fez Mal a 

Deborah  que Hoje se . Você estiver Lendo .. 

saiba que tu estas perdoada ta .. do Mal que tu 

me Fizestes para mim ;  e   desejo que Você 

seja Muito Feliz Ta   Deborah ..e Li o Versículo 

da Bíblia  Que Me Marcou Muito .. [Aos meus 

Olhos Tu es Prescioso e Eu Te Amo Isaias 43,1] 

A mensagem que tava numa Simples 

Lembrancinha quando fiz o Meu Encontro que 

Tocou Muito Em Mim  e me Marcou Muito  e 

falei para todos do Amor que Deus tem Por 

Todos Nos e de que ele ama Você mais do que 

Você Imagina ,,o Amor que ele tem Por Ti  

-Depois enquanto eu  Estava Pregando  eu 

tinha 2   pessoas em minha Mente que não 

estavam aqui  mas Lembrei delas com o maior 

Carinho não Citei mas Lembrei delas .. eu me 

Refiro a  Juliene e a  Nívea  minhas 2 amigas 

que conheci no Encontro ..e Pensei comigo 

Mesmo [ Ah se as Duas estivessem Aqui ]  

Tanto que a Juliene  tava Morando Fora do Pais 

mas dias Depois em uma Carta Que eu escrevi 



a Punho mandei para ela lá na  Itália 

..Contando mais uma Proeza e mais uma 

Vitória  

Mas  no Final deixei a minha Mensagem para 

Todos  porque eu era um Testemunho Vivo  de 

Vida que  venceu a Depressão a Morte  todas 

as Dificuldades que eu Tive  e Mostrar pra 

essas Pessoas que estavam lá fazendo o 

Encontro e  talvez com Problemas  maiores que 

Existe uma Saída que eu conheci há 6 anos 

porque somente ele ..Pode  Curar todas as 

Feridas Restaurar a Alma dos Feridos dar a 

Verdadeira Paz  não essa que o Mundo quer 

dar .. dar um Novo Sentido pra Vida .. Resgatar 

as  Pessoas que estão caídas ai pelo Mundo e 

que pode dar Esperança aos Desacreditados 

aos Enfermos e que pode Tudo na Sua Vida se 

Ele pode Fazer uma Obra Nova  na Minha Vida 

ele pode Fazer na Sua Vida  ..e ele ea Luz da 

Esperança e Se Chama  Jesus Cristo Somente  

Ele    Pode te dar a Verdadeira Paz  porque ele 



e o Amigo Fiel que Nunca Te Abandonará ..  e 

ele fará o Impossível  pra Você .. 

No Final Executaram aquela Musica da Cantora 

Adriana e do Walmir Alencar .. Um Abraço de 

Pai  aquela Musica faz Balançar qualquer Um 

porque fala do Abraço de Pai  de Voltar pra 

Deus .. e me Despedi Dizendo..[ Que Creiam 

nesse Deus do Impossível que so ele pode 

Mudar a Sua Vida e te Trazer a Esperança e um 

Novo Sentido pra Sua VIDA  .. Louvado Seja o 

Nome do Nosso Senhor Jesus Cristo ... Para 

Sempre Seja Louvado ] 

Fui Aplaudissimo pela Platéia Presente naquela 

Tarde Chuvosa de 21 de Abril dia de Tiradentes 

Aniversario de Brasília e de 22 anos sem O 1º 

Presidente da República eleito após a Ditadura 

Militar .. que teve no Brasil de 1964 a 1985 .. 

Tancredo de Almeida Neves  (1910 A 1985).. fui 

muito Cumprimentado  foi de Lavar a Alma  .. 

voltar lá mais tarde desci pro Café eu ea  Dona 

Conceição quem Diria Heim 6 anos Depois  do 

Ponto de Partida ao Ponto de Chegada  



tomando o Café Juntos ..  Momentos que 

Ficam Marcados Para Sempre .. na Minha 

Memória .. 

E depois Voltei para Casa de Moto naquela 

tarde de Sábado Histórica de 21 de Abril de 

2007  ..dormi com a Certeza do Dever 

Cumprido .. 

- Vou Lembrar de tudo Isso que eu Vivi naquele 

Encontro quando eu Fiz em 2001 vou Lembrar 

do Convite que a Dona Conceição me Fez e que 

quase não Fui .. das 3 horas de Indecisão que  

tive ..as Lembrancinhas  os Amigos que fiz 

naquele Encontro como a Juliene a Nivea  o 

Miro o Paulo Ricardo a Maria do Carmo entre 

tantos  amigos que fiz e uns eu não  Vi Mais 

depois de um tempo a Vida e assim uns vão 

embora e outros vem e marca e a nossa 

Historia de Vida..e os Momentos  que teve a 

Vinda do Santíssimo .. pois aqueles 3  Dias 

Inesquecíveis  Que Eu Vivi  com certeza isso 

fica marcado pra minha Historia de Vida .. e 

está Muito  Longe de Terminar ... 



 

8º Capitulo ...    O Mundo em que Vivemos 

 Hoje Venho Falar  Pra Voce que está  Caído 

pelos 4 cantos do Mundo  em Busca de um 

Novo Sentido  para a Vida  Hoje nos Estamos 

Vivendo ..  num Mundo  e numa Sociedade 

Individualista e  Medioucre  que so pensam nos 

seus Interesses  e onde Valores  estão sendo 

Esquecidos  e  onde  muitas Pessoas estão 

mortas não de Morrer  mas mortas 

Espiritualmente  destruídos pela Depressão 

que e o mau desse  Século XXI desse Novo 

Milenio   e não só a Depressão   a Droga o 

Álcool   e tantos outros Males   que afeta a 

Sociedade em todo o Mundo fora a Arrogância 

o Poder a Ganancia  e a Luxuria e a Falta de 

Humildade de  Certas Pessoas nesse Pais  e a 

Falta de Perdão  entre  as Familías e amigos e 

Irmãos de Comunidade  

E Hoje ta acontecendo Isso  no nosso Mundo 

Pessoas querendo Enganar Denegrir Ferir os 



outros com Palavras que ferem machucam e na 

Maioria das vezes Destruir uma Pessoa como 

dizia o Gabriel Chalita eo Padre Fabio de Mello 

da Canção Nova 

E Hoje em dia ta acontecendo que novas seitas 

estão Surgindo e como dia na Bíblia Sagrada  

que Infelizmente haveria Falsos Profetas no 

Mundo e Infelizmente é Verdade  e isso e uma 

Realidade que des da Bíblia estava Escrito que 

Isso Iria Acontecer.. a Vinda de Falsos Profetas    

 e o que está acontecendo Hoje pelo Mundo  

com os Falsos Profetas .que usam  o Santo 

Nome de Deus e de Jesus  pra Tirar Vantagem,  

e também essas Pessoas que vem fazer Visitas 

Importunando a nossa Paz pra passar   uma 

Imagem bem Distorcida de Jesus .. o Falso 

Evangelho e isso é uma Verdade que ta 

Acontecendo .. e não deixe se Influenciar e se 

Enganar com  Tanta Propaganda Enganosa que 

pessoas que usam  de Má Fé o Santo Nome de 

Deus Fazer esse Tipo de Coisa como Extorquir 

Dinheiro  Por Exemplo Comprar o pedacinho 



do Céu que alguns anos atrás teve Igreja que 

estava fazendo Essa Propaganda  Enganosa e 

Mentirosa Porque .. o que Deus Criou jamais é 

Comprado  por nada  

Fora Seitas e outras Doutrinas que pregam  a 

Reencarnação  o Mal e querendo Confundir a 

sua Cabeça querendo Distorcer    

E a Verdade não está em Cartomantes. Búzios 

Terreros de Macumba Bruxaria Sarava   

Espiritismo   Seitas Satânicas   e Igrejas que 

Andam Prometendo Mundos e Fundos e 

prometendo Curas Milagrosas que lá você 

encontrara a Solução de Todos os Seus 

Problemas . e Pregando um Falso Evangelho  

muito Distorcido  e saiba que[ Placa de Igreja 

não Salva Ninguém] meu IRMÃO E MINHA 

IRMA .. e JOVENS  e  a Única Saída sabe Qual é 

e so em Jesus   somente nele voce Pode 

Confiar 

 



é fica uma Pergunta  no Ar para Voce  mesmo 

mais Diretamente aos Jovens que  estão na 

Caminhada e participam em Grupos de 

Oração... não importa que seja 5 ou 10 anos .. 

  Porque os Grupos de Oração tão fechando as 

Portas ...como anda acontecendo  pelo Brasil a  

fora .. como tem acontecido .. por causa  do 

que tem acontecido Isso daí ... 

de Hipocrisia  Falsidade Disse me Disse .. 

calúnia Difamação Falso Testemunho  Inveja  

Mentiras  Inimizades  e de gente que só vai no 

Grupo  de Oração por causa do Coordenador 

que é Bonitão como eu já Vi irem  muitas 

Meninas na Reunião por causa dele. 

.E de Coordenador que Gosta de Aparecer e de 

Ser  Galinha, Garanhão o todo Poderoso   O Rei 

da Cocada Preta  que já saiu com 4 garotas 

num Intervalo de 1 ano ..  

 e de Irmã de Comunidade que saiu  porque o 

Coordenador Criticou o Uso de Piercing  dentro 

de um Encontro .. e Nunca mais Voltou  a 



Comunidade   Gente sair Por causa de Gente 

como eu já Vi acontecer na minha Caminhada 

nesses 7 anos  

 Panelinha Grupinho e Patota em geral  Muita 

falta de Humildade e de  Gente querendo se 

Aparecer  um mais do que o Outro   Muita 

Vaidade muita Inveja muito mimi mi .e o que 

acho uma Tremenda Hipocrisia .. no fim da 

Reunião ..é  assim  Paz de Cristo .. com um 

Falso  Sorriso e depois  Falando mau de Voce e 

te Apunhalando   Pelas Tuas Costas  e também 

de Coordenadores Primeiro .. Pregar a  Palavra 

de Deus lá na Frente e depois da Reunião Ir pra 

Boate e pra Farra como eu Fiquei sabendo .. 

gente que deveria dar o Bom Exemplo .. ta 

Fazendo Isso daí que já faz muito Tempo  que 

eu esculto esse Tipo de Coisas que é 

desagradável pro Grupo ser  Manchado e Pagar 

pelo Erro dos Outros e as Pessoas e a 

Sociedade não Perdoam e depois  fazem   

Comentários Maldosos  de Falação pra Todo 

Lado e quando se Trata de um Grupo 



Conhecido é Pior Ainda   e de Também  

Coordenadores  pelo pais a Fora  Entrando na 

Política Usar as Vezes de Má Fé ou sem querer 

o Grupo como Trampolim  Pra Se Eleger a  

algum Cargo Público  seja ele no Estado no 

Município  como já Aconteceu  Grupos  que 

eram Unidos se   Desfacelaram  do dia Pra 

Noite   algo que eu acho Errado misturar a 

Religião e a Política  porque eu já vi muitos 

Grupos acabarem também por causa disso  daí  

É isso é uma verdade que anda acontecendo  

hoje  porque eu já vi muitos  irmãos  e Irmãs e 

Amigos meus  de Comunidade saírem da 

Caminhada  por causa de Pessoas  se afastarem 

Pessoas  que eu Gostava Muito  saírem Por 

causa de Fulano Ciclano  e Beltrano .. já 

aconteceu Isso comigo  como já  aconteceu  

com Amigos meus  que  eu  fico Triste de Saber  

.. sabe   isso  Daí acaba se Tornando normal  

tanto que os Grupos de Oração tão  mau da 

Pernas  uns Fechando outros já Fecharam as 

Portas  outros tão a Beira da Falência   



 Agora eu te Pergunto  Pra  Voce  que está  

lendo Esse Livro ..  Eu Faço Essa Seguinte 

Pergunta ...  

Voce está Indo no Grupo de Oração  por causa 

das Pessoas ou por aquele que deu a Vida Por 

Ti e derramou seu Sangue Prescioso na Cruz  

que é Jesus Cristo 

Meu Caro Irmão e Irmã e Jovem  

A  Verdade esta somente em Jesus Cristo  e 

não nesse  Monte de Coisas que o Inimigo quer 

te colocar na tua Cabeça e confundir Você  

-Somente Jesus pode te dar a Verdadeira Paz 

de Espírito  Curar você da sua enfermidade  do 

seu Problema  e restaurar Casamentos Famílias 

Destruídas pelo Inimigo  estabelecer a ´Paz na 

Tua Casa .. em Todas as Áreas da sua Vida   e 

do seu ser E Do  Seu Intimo  e do Seu Interior e  

Deus Sabe da Sua Historia .. desde  Muito antes 

de Voce Nascer  e saiba que  Voce é um Filho  

muito Especial para Deus .. porque ele  foi tão 



Genial que fez Voce  a Sua Imagem e 

Semelhança  

Só Jesus Pode  mudar a sua Vida por tanto  ele 

e a Esperança  somente ele pode Curar as suas 

feridas e as suas magoas  e restaurar a alma 

dos Feridos ele e o Rei dos Reis Senhor dos 

Senhores   ele e a Luz do Mundo . e quem o 

Segue nunca andaras nas Trevas e sim na Luz .. 

Acreditem há uma Luz no Fim do Túnel  sim  E 

Essa Luz  que só pode ser Jesus ... 

-saiba que Deus e Capaz de  transformar a sua 

Vida o impossível ele fará  porque es prescioso 

aos seus olhos por tanto ..e ele agira na sua 

vida basta Confiar  nele e saber esperar  no 

Senhor ..  E Só em Deus  e que Voce Pode 

Confiar e Acreditar  

- Por tanto eu escrevi esse Livro pra relatar 

toda a minha Trajetória   antes da Experiência 

de oração ate os dias  atuais  e mostrar pra 

Você  que   um dia Alguém  foi  me  procurar e 

me Ligar  pra me fazer esse convite que mudou 



a minha Vida para Sempre e eu te falo Isso por 

Experiência própria .. de ter tido o meu 

Verdadeiro Encontro com  Cristo  e isso Mudou 

a minha Vida e pode mudar a sua Vida também   

E Se Você já passou por uma decepção ... quem 

foi que nunca passou por isso. Eu já passei por 

alguma decepção na minha Vida . 

- No Namoro pra Você Jovem  quem que não 

teve uma decepção amorosa eu já Tive .. 

Na Amizade quem foi  que nunca teve uma 

decepção ,, eu já Tive  com um amiga que eu 

confiei e traiu a minha confiança  

E os Traumas quem já não passou por Isso... E a 

dor de Perder alguém querido na nossa Vida .. 

Os pais ,, um Amigo ou uma Amiga .. a 

Namorada ou um Namorado .. o Esposo ou a 

Esposa  Um Filho ou uma Filha ou a Noiva e o 

Noivo com quem você iria se casar .. e doloroso 

tudo Isso a dor de perder alguém eu já  Vivi 

essa Dor  Quando perdi a minha avó em 

Setembro de 2006  



 Mas  Hoje Jesus vem te falar o Seguinte [ 

Ninguém te Ama como Eu ] porque ele te ama 

e foi capaz de dar a sua Vida por Voce   e 

somente ele pode curar e restaurar a sua Vida 

Libertar você  de todos os Males que Te aflinge  

Por tanto se você passa por alguma dificuldade  

meu Irmão e minha Irmã .. hoje eu te Falo Hoje 

nesse Momento ...Coragem E Força pra 

superar tudo Isso que você passa ou passou na 

sua vida  que  mesmo que a Tempestade  já 

não pode mais te abalar que a Segurança em 

teus braços Voltara e nunca é tarde pra Você 

Voltar pra Deus ...e não importa o que você fez 

de Errado na sua Vida E Por tanto .. eu te falo 

nesse Momento  

Saiba de uma Coisa que Deus é Amor .. e ele te 

ama muito mais do que você imagina e ele 

nunca te abandonará jamais  

Se o Mundo te fez sofrer .. Se o Mundo te   Fez 

Chorar   lembre se que mesmo que as Pessoas 

te digam .. que você não vai conseguir aquilo 



que tu deseja  que você e Imaturo Criança que 

vive no Mundo da Fantasia que você e um .. 

Merda um Fracassado um Perdedor e um 

Derrotado . e que as Pessoas   te Poe pra Baixo 

Implicando com a sua maneira de agir e de 

Vestir e a  sua Aparência  ou Criticando os seus 

sonhos e Desejos e Realizações  e dizendo que 

as Vezes Voce não é Ninguém  

que  desde já  que  Saiba de uma Coisa  

Que Voce não é nada Disso porque Deus te 

Ama porque Deus  te quer bem e que aceita do 

jeito que Voce é .. seja Voce   Bonito ou Feio 

Preto ou Branco Indígena e Oriental  não  

Importa porque Deus te Ama  Jesus te Aama 

Maria também te  Ama e saiba  Que Deus e 

Amor ... 

Homem e Mulher de Deus  

Jovens Garotos e Garotas Meninos e Meninas 

de Deus ..  



 porque somos Filhos desse Pai Maravilhoso  

por tanto Amem-se se Valorizem -se e se 

aceitem como são 

  Por Tanto meus queridos  não Permitam e 

não  Deixem  que as Pessoas  e o Inimigo te 

Destruam e te Humilhem  E façam Tudo Isso 

Seja no seu Trabalho na Faculdade na Escola  

no Seu Grupo de Oração  na Sua Casa  as 

Pessoas querendo te Dês motivar e te por Para 

Baixo  colocando caraminholas na Tua  Cabeça 

te Criticando e te Julgando e Jogando  Merda 

no Ventilador  querendo te Dês motivar 

tirando o seu Direito de Pensar e de Sonhar 

com Dias Melhores  Por Tanto  não Deixem que 

as Pessoas  te dês motivem e  não tire o seu 

Direito de Sonhar  que é um Direito Seu ... 

Como em Agosto de 2005 eu estava na Canção 

Nova em Cachoeira Paulista São Paulo  com 

meus 20 anos recém completados  naquele 25 

de Agosto de 2005 2 dias depois de eu ter 

desembarcado lá ..tive a Oportunidade de 

Ouvir o Dunga e o  Saudoso Padre Léo [Que 



Hoje é Falecido]   Falando sobre o Direito de 

Sonhar .. como que as Pessoas estão deixando 

de Sonhar  .. e como dizia o PE Léo  que temos 

que  Voltar a Sonhar com Dias Melhores   na 

Nossa Vida  Por tanto eu Reforço esse Recado 

.. Nunca deixem de Sonhar  .. 

E Creiam  Nesse Deus do Impossível que já 

Realizou e Realizara  tudo o que pros Olhos 

Humanos e Impossível e o Senhor Fará para 

Voce o Impossível  ..e Ele tem Poder de te 

Trazer a Verdadeira Paz .. como é Maravilhoso 

Sentir a Doce Presença de Deus .. e dos Anjos 

do Senhor  que trazem de Volta todo o Seu 

Amor lá do Céu .. que tragam a PAZ .. Para o  

Seu Coração  

Por Tanto  se Voce  esta  Perdido pelo Mundo e 

caído na Sarjeta  e No Fundo do Poço e na 

Fossa porque o poço tem água limpa ..na 

Merda na Lama  desmotivado sem Esperança  e 

Desacreditado e sem Vida  em Busca de uma 

Luz  e de um Novo Caminho  e de Um Novo 

Sentido pra Vida .. 



E Saiba que Quando o Sol Nascer Nova manha 

mais perto do Horizonte voce vai ver Nada será 

como antes .. Agora voce não esta mais 

Sozinho porque Jesus  Vai Caminhar sempre ao 

Seu Lado .. E Ele  Sempre nos Trás  Novas 

manhas  cheias de Amor e de Paz e Esperança   

E é Hora de Entender que o Passado não Pode 

mais Viver  Volte a Sonhar e Tenha Fé  

Recomeçar da um Novo Sentido a Vida  Só em 

Jesus e Voce Encontra Perfeita Alegria Cada 

Sonho que se Realizará a Felicidade Está Em 

Cristo  

-E  Por tanto  se Voce Perdeu a Esperança  e a 

Alegria de Viver    Não Desanime pois porque  

com Jesus Voce Vai  Vencer .. não  Importa o 

que aconteça  na tua Vida porque mesmo nas 

Tribulações e na Tempestade  e no Turbilhão 

de Problemas que voce esta Vivendo na Tua 

vida  saiba  que ele sempre Estará contigo. 

 e se  há 7 anos atrás Eu Decidi aceitar o 

convite que Deus me fez por  Intermédio  da 



Dona Conceição que foi um Instrumento de 

Deus  na minha Vida .. a Fazer aquele Encontro 

de 3 dias e 2 noites que  foram Maravilhosos e 

que mudou a minha Vida porque .. eu estava  

Condenado a Morte pela Depressão que me 

atingia .. se eu não tivesse aceito esse Convite 

hoje Talvez eu não estaria aqui Vivo  pra Contar 

a minha Historia de Vida o Meu Testemunho  

porque .. pois eu sou um Testemunho Vivo que 

Passou por muitas coisas na minha Vida .. por 

eu ser tão Novo e jovem  com meus 22 anos de 

Idade  feitos em Agosto do ano Passado  

Acreditem passei por muitas coisas ..Terríveis .. 

mas a  cada Dia eu Estou  Buscando uma Vida 

Nova em Cristo .. e 7 anos que a minha Vida 

está Diferente  mesmo com as Dificuldades que 

tenho no meu Dia a Dia  

depois que eu decidi Mudar de Vida há 7 anos 

atrás  foi quando  tudo passou a ser Diferente  

-e se Voce encontra –se em Dificuldade  por 

tanto  Creia nesse Deus do Impossível se Ele 

Mudou a minha Vida a Minha Historia  ea 



Minha Sorte .. se ele fez Isso na minha Vida ele 

pode fazer Na Sua  basta acreditar e Confiar 

nele E Não ter medo ..  

E uma Mensagem eu Deixo para Voce que eu 

Carrego Todos os Dias  Comigo desde  que eu 

Fiz a Experiência de Oração  em Fevereiro de 

2001 .. uma Mensagem que me Tocou Muito 

no meu Coração ...[Aos meus Olhos Tu es 

Prescioso e eu Te Amo ,Isaias 43,1] 

E Que a minha  Historia   e o  Testemunho de 

Vida Sirva de Exemplo  para todos aqueles que 

passam ou passaram por Tudo Isso que eu 

Passei na Minha Vida e que Reflitam, tudo Isso 

que Eu Acabei De Pregar  Agora pra Voce que 

for Ler esse Livro  que Fiz  Pensando na minha 

Historia de Vida e de que eu sei que cada Um 

de Nos temos  na Nossa Vida 

 

9º Capitulo   a Superação  

1 ano  e 8 meses Depois  do Ocorrido eu 

Consegui Superar  a Morte da minha avó o 



Descaso que as pessoas que eu mais esperei 

tiveram comigo ..fora Insucessos que eu Tive .o 

Tempo foi o meu maior Aliado  pra curar tudo 

isso daí  ..foram quase 2 anos de Sofrimento 

pra superar tudo Isso daí ... e aos Poucos eu 

estou começando a dar a Volta por cima na 

minha Vida ...  perdoei  aquelas pessoas que 

não me ajudaram  não foi Fácil mas já passou 

tem coisas que as Vezes e melhor esquecer e 

não Lembrar mais ... e relevei as Declarações 

maldosas de pessoas  que falaram coisas que 

me magoaram e isso Doeu muito em minha 

Alma .. mas fui Forte  e tempo foi o meu maior 

aliado pra superar ..tudo isso esquecer  não é 

fácil porque as vezes vou lembrar ou seja .. e 

melhor esquecer ... 

- Sinto que agora as coisas estão sendo 

Diferentes ..  e eu superei porque uma Força lá 

de Cima que me levantou para a Vida .. e essa 

força é Deus que me  reergueu Novamente e 

pode  Reerguer Voce  que esta caído ai pelo 

Mundo ... 



-Hoje digo com Todas as Letras e de Coração 

aberto e Verdadeiro é com Honestidade que 

Passou ... agora é Olhar para Frente e ser Feliz  

sei que  os Traumas podem levar meses dias ou 

ate anos ... mas  Com Jesus tudo passa tudo 

perdoa tudo Cura é eu sou um testemunho 

Vivo de Superação e de Vida .. Que passou por 

muitas Coisas na Infância  com o Abandono do 

meu Pai ...fora as Privações e na Adolecencia a 

Depressão e o Fundo do Poço ..não do Poço 

não lá tem Agua limpa da Fossa da Sarjeta da 

Merda . que eu me encontrava... a Caminhada 

que Vivi   Momentos  Felizes e Tristes mas 

Prefiro Ficar com os Momentos Felizes ,, 

Quando Fui Pra Canção Nova em Agosto de 

2004  foi um dos Momentos mais Felizes da 

minha Caminhada e da minha Vida   fora entre 

tantos Momentos ... 

-E a Dor de  Perder Alguém Querido ...pois  

saiba que Deus  Pode te Restaurar e te 

reerguer  como dizia a Aline Barros [Que 

mesmo que Haja pedras no Caminho que Jesus 



Cristo te poe de Pé ] E SE Voce que esta lendo 

esse Livro Acredite .. que com Jesus  Voce Vai 

Vencer  pode ter certeza Tudo Passa nesse 

Mundo o que não Passa e o Amor de  Deus 

...Pode Vir Tudo em Deus  tudo Passa e tudo 

supera  .. Essa e a minha  Historia de Vida e de 

Superação  onde  Vivi 3 dias que mudaram a 

minha Vida em 2001 e mais adiante ... e isso 

que acabou de Ler e um testemunho de Vida 

narrado por mim que pode Existir muitos 

Alisons da vida que estão Caídos ai Pelo Mundo 

em busca de um Sentido pra Viver .... Por Tanto 

Acredite  que Com Jesus  Voce Vai vencer .....  

             FIM 


