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Todos nós temos uma           

história, e eu tenho a con-

vicção que o seu testemu-
nho é a chave da prisão de 
uma outra pessoa. Aquilo 

que você viveu vai libertar 

alguém de um caminho que 

um dia você também pode 

ter passado na sua vida.



E, por isso, eu me tornei    

responsável pelo que eu 

conheço e pelo que eu vivi 

na minha história, pois no 

meio desse caminho todo, 

teve muita misericórdia de  

Deus.



EU ENTENDO QUE HOJE 
O MEU TESTEMUNHO, 
A MINHA HISTÓRIA, A 
MINHA EXPERIÊNCIA, 
PODEM SER A CHAVE 
DA TUA PRISÃO.



Há um texto na bíblia que 

diz: “Aquietai-vos e sabei 

que eu sou Deus”, e basea-

do nisso, há uma coisa que 

me atrai, que é o silêncio 

daqueles que conseguem 

no meio do caos e da tem-

pestade manter uma vida 

silenciosa, de busca e de 

entrega. 

Só se aquieta quem sabe e 
só sabe quem se aquieta. 

Comecei a perceber isso 

convivendo com pessoas e 

olhando na palavra do 

Senhor.



Esse conhecimento cer-

to pode te dar paz e uma       

convicção profunda para 

você avançar e romper sem 

destruir a vida de ninguém. 

Quando eu digo que só se 

aquieta quem sabe, eu pos-

so imaginar um cenário de 

uma tempestade. Talvez na 

empresa que você trabalha 

ou no seu ministério, e você 

percebe que as pessoas es-

tão sem rumo, dizendo: 

“A casa caiu! Não tem mais 

jeito, acabou.”



Aí você olha para o líder e 

percebe nele uma calma-

ria, uma paz. Ou às vezes 

não é necessariamente o   

líder principal, mas alguém 

que lidera alguma das áre-

as ministeriais ou um depar-

tamento da empresa, uma 

área de impulsionamento 

do lugar e você percebe 

uma calma que as demais         

pessoas não possuem. O 

que leva à conclusão de 

que ou esse indivíduo sabe 

o que eu não sei, ou ele 

não tem nenhum senso de                                 

responsabilidade.



Mas o conhecimento aquie-

ta a alma. O conhecimento 

tem essa capacidade de no 

meio de um labirinto, de um 

ambiente onde ninguém 

tem saída, alguém acha a 

saída.



ENQUANTO VOCÊ 
ESTIVER MAXIMIZANDO 
SEUS PROBLEMAS E 
PRIORIZANDO SUAS 
DORES, VOCÊ NÃO VAI 
ENXERGAR AS 
POSSIBILIDADES 
DE VENCER.



É como se a dor ofuscas-

se a possibilidade de achar 

um caminho e as lágrimas 

tirassem a clareza da sua  

visão. 

Toda situação que é im-

provável na verdade é uma  

porta que está se abrindo 

pra você, para que você            

entre por ela e viva o me-

lhor tempo da sua história!

O teu estado espiritual e 

emocional não é definido 

pelo lugar que você está pi-

sando e pela condição que 

você está. 



Deus quer te dar um conhe-

cimento para aquietar a sua 

alma. Se você está agitado, 

ansioso, preocupado e ao 

mesmo tempo está sem-

pre buscando uma nova es-

tratégia para o ministério e 

buscando o que fazer para 

poder atingir o seu propó-

sito, atingir as pessoas da 

sua família e da sua igreja, 

não aja dessa maneira. 

Você só consegue aquie-
tar o que está fora de você 
se dentro de você estiver        
calmo.



Entenda uma coisa, quem 

criou todas as coisas foi o 

próprio Deus! E Ele criou 

usando a palavra, isso quer 

dizer que tudo tem o poder 

de continuidade. Se até o 

vento e o mar obedecem a 

voz do Senhor, essa mesma 

voz está dentro de você e 

ela tem o poder de parar a 

tempestade. Jesus sempre 

traz ao nosso conhecimen-

to quem Ele é, nos mostra 

o seu poder e a sua gran-

deza e quando você tiver 

esse conhecimento, você 



terá autoridade para parar 

a tempestade, o vento e to-

das as dificuldades. 

Decida isso na sua vida.




