
Não fui condenado

  

Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de
Ufir.  ISAÍAS  13:12

  

         Sou muito agradecido a Deus por Ele nos considerar assim ,mais precioso do que o
ouro,em poucas palavras quero lhe dizer nesta oportunidade que,se não fosse a misericórdia
de Deus em minha vida eu não estaria mais no meio de vós para desfrutando desta benção
que é o poder e a presença do Espírito Santo em nosso meio.Fui homem muito perverso
embora ter nascido em lar evangélico,mas era muito rebelde de coração duro,muito ódio dentro
de mim,meus passos foram se alargando cada vez mais  para o abismo do pecado e da
desobediência  à Deus.

  

        Uma vida miserável cheio de problemas, mentiras, enganos, urgias, prostituições em
fim,era um morto vivo;fui amaldiçoado pela minha própria mãe porque eu era a vergonha da
família,que tristeza,que angústia era terrível o meu sofrimento,mas Deus tinha uma promessa
na minha vida e esta promessa tinha que ser cumprida antes de morrer.Corri de um lado para
outro procurando solução e as coisas foram ficando mais e mais difícil até que um dia,caí de
vez nas mãos de satanás então imaginem só o que eu passei, pra começar tinha perdido a
muito tempo a presença de Deus na minha vida,e agora então estava perdendo minha
família,mas assim mesmo não queria aceitar que estava errado,não queria assumir que faltava
Deus na minha vida e fui sofrendo cada vez mais.Agora sem um lar,sem Deus,sem amigos
porque não tinha dinheiro também e todos sabem que só temos amigos em nosso redor
quando  temos dinheiro para pagar festa e cerveja,então eu estava ali igual a um cachorrinho
sem dono, saía do serviço e não sabia pra eu iria,afinal não tinha mais um lar, sentia saudades
dos filhos e não podia ir vê-los  porque minha esposa não aceitava nem que eu chegasse perto
da casa dela,então vivia naquela tortura de vida.Um certo dia vim visitar meus filhos e
conversar com minha esposa,tentar voltar, pedir   perdão mas sem sucesso,saí dali muito triste
sem destino novamente voltava eu...e o sofrimento continuou por longos tempos e nesses
momentos de aflições tentei contra minha vida por três vezes,uma vez tentei saltar pela janela
do ônibus na BR, não deu certo,outras duas vezes foi através de uma arma de fogo,mas
também não certo ,porque Deus tinha uma promessa na minha vida.  

  

        Certa madrugada, estava trabalhando quando alguém me telefona e diz; Neto....aonde
você for não importa o lugar A misericórdia de Deus vai te alcançar,então eu não confiei
muito,porque parecia que não tinha mais jeito estava tudo perdido,mas eu senti pela primeira
vez que o Espírito Santo havia usado aquele homem  para falar comigo,eu fui cada vez mais
me afundando no pecado,até que um dia fui parar lá no tribunal militar pronto para ser expulso
pois o meu problema era muito grave mas o meu coração já estava voltado para
Deus,chegando diante do Juiz com cinco artigo criminal então ali realmente eu vi Jesus no
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lugar de advogado,eu não levai nenhum advogado da terra,mas Jesus me acompanhou. Então
o Juiz começou a ler minhas acusações e dar as sentenças,eu confesso aos irmãos que foi
uma surpresa para mim, Deus foi operando e o Juiz foi derrubando em fim, para honra e Glória
de Jesus não fui condenado em nada, aleluia....então começou ali a transformação na minha
vida,voltei aos braços do mestre,minha esposa me perdoou,Deus me deu essa voz para louvar
seu nome, hoje estou muito feliz e agradecido por tudo,fui consagrado à diácono da igreja   e
Deus tem escancarado as portas de bênçãos no meu lar,aleluia e aleluia  para honra e Glória
desse Deus que nos salvou....Amém e amém...

  

A paz do Senhor...

  

Cb   neto   Joinville SC.    
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