Testemunho Cb Santos

Encaminho um breve testemunho do Cb PM Santos - Lages, convertido a 06 seis anos e já
trabalhando no Ministério.

&quot; Há oito anos atrás, o Cb PM Santos ingressava na reserva remunerada da PMSC,
nesse tempo teve problemas com alcoolismo. Some-se a isso, relata ele, que, certo dia teve
uma surpresa. Ao chegar em sua residência, onde encontrou um trabalho de feitiçaria em seu
quintal, desconhecendo quem seria o autor e desconhecendo a quem recorrer, procurou um
bruxo aqui da cidade e pediu que fosse até sua casa para &quot; desmanchar&quot; o
trabalho.
Entretanto, via-se em dificuldades, pois para ter paz e sossego precisava estar sempre
pagando pelos trabalhos do religioso. Infeliz com a sua situação, aceitou um convite de seu
sobrinho para fazer uma Campanha de 07 quintas-feiras na Igreja Assembleia de Deus do
Bairro Bela Vista, à época dirigida pelo Pr Volni Motta. Terminada a Campanha, perguntou ao
seu sobrinho o que fazer? ele disse que trouxessem o Pastor da Igreja em sua casa, para fazer
uma oração. Após contato com o Pastor Nadir da Igreja o BRASIL PARA CRISTO, o Pastor
Nadir foi até a sua residência, onde lá o servo de Deus, sentindo a presença de espíritos
malignos, começou a ungir a casa e expulsár os demônios na autoridade do Nome de
JESUS!!! Nesse momento já sentiam aliviados, quando o telefone do Cb Santos tocou, e sua
finha atendeu. Era o religioso (bruxo) perguntando o que estava acontecendo ali? pois os
demônios foram até sua casa reclamar e dizer que os haviam expulsado de lá. A sobrinha do
Cb Santos, disse cheia de autoridade: - O Pastor veio até aqui, esta orando, ungindo a casa e
expulsando os demônios!! nesse momento o religioso desligou o telefone!! Um dia o
pretendendo levar sua esposa a igreja, o Cb Santos perguntou a sua filha o dia de Culto na
igreja. Assim, prepararam-se para ir ao culto e disseram a sua esposa que iriam ao médico!
Chegando perto da igreja, sua esposa perguntou onde que tinha médico naquele horário e
local? Ao que o Cb Santos respondeu: - Ali tem um Médico de médicos que eu estou
precisando! após um pouco de resistência de sua esposa, entraram na igreja. Padecendo do
vício do cigarro, o Cb Santos, começou a frequentar a igreja e certo dia uma irmã que estava
louvando, falou a igreja que &quot; alguém estava recebendo uma libertação&quot; o Cb
Santos tomou posse da palavra profética e chegando em sua casa teve por surpresa ao ver
que estava liberto do cigarro. Glória a Deus! Após 03 meses frequentando a igreja, ao convite
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do Pregador, sentiu um impulso repentino que o levou a frente e entregou a sua vida a Cristo e
hoje para Glória de Deus Pai, fazem 06 anos que está no Caminho e já servindo ao ministério
local como presbítero! Louvado seja o Senhor!&quot;
Lages, 20 de dezembro de 2013
Sd Misael - Coordenador do GRUMEL
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