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Às vezes quando você     

olha alguém que rompeu                  

na vida, alguém que con-

seguiu um certo sucesso 

em alguma área, você logo 

imagina “ele já nasceu des-

se jeito!”, mas não é assim. 

Todos têm uma história e 

uma caminhada.
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NÓS SEMPRE TEMOS 
UMA HISTÓRIA PRA 
CONTAR, UM PASSADO 
QUE NOS LEVOU A UM 
PRESENTE E QUE NOS 
LEVARÁ A UM FUTURO 
PROMISSOR.



Mas nem todas as pessoas 

conseguiram romper, nem 

todos acharam o caminho. 

Você pode ter conheci-

mento para desatar a sua 

vida. No meio das minhas            

buscas, no meio das noites 

sem dormir que tive duran-

te a minha caminhada, no 

meio das histórias de difi-

culdades e sucesso, ou por 

vezes declínio, foi Deus que 

me deu a estrutura e ex-

periência que hoje tenho o 

maior prazer de passar para 

as pessoas e é o que eu  que-

ro passar para você.



Eu li uma frase que me cha-

mou muito a atenção, de 

um pensador que acompa-

nho. Ele disse que o alfaia-

te dele era a pessoa mais 

importante que ele conhe-

cia. Quando eu li isso, fiquei 

muito curioso. Ele disse que 

todas as vezes que ele ia ao 

alfaiate, eram tiradas novas 

medidas dele. A questão é, 

por que tirar novas medidas 

se ele já tinha tirado nas ou-

tras vezes? Claro que pode 

alterar alguma coisa em re-

lação ao peso, engordar ou



emagrecer, mas no geral 

não faz sentido tirar uma 

nova medida sempre. Ele 

disse que muitas pessoas 

que o conhecem tiraram a 

medida dele tempos atrás 

e hoje o olham com a me-

dida do passado. 

Essa frase me chama mui-

to a atenção porque você 

tem que ser medido de 

novo. Talvez alguém mediu 

você há meses ou há anos 

e continua olhando para 

você como se você fosse a     

mesma pessoa, mas você 

não é.



No geral, as pessoas não 

acreditam que há mudan-

ças, que o indivíduo nasceu 

em determinada situação e 

nunca mais vai mudar e não 

vai haver transformação na 

vida. Mas eu creio que sim, 

pois encontramos na bíblia 

o caminho para romper os 

nossos limites. 



A MINHA PERGUNTA É 
PRA VOCÊ LÍDER, 
PASTOR, VOCÊ QUE QUER 
ROMPER NA SUA VIDA: 
O QUE TEM FEITO VOCÊ 
SOFRER?



O que tem levado você a 

andar na angústia? 

Esse ebook é para você. 

Não é apenas para te agre-

gar conhecimento e te en-

sinar. Antes do ensinamen-

to, eu tenho uma resposta 

de Deus para a sua vida. 

Aquilo que está te angus-

tiando e te colocando pra 

baixo, Deus tem uma pala-

vra que vai endireitar o seu 

caminho e a sua vida. 

O ensino é fantástico, liber-

ta e transforma, mas você 

percebe que chega um             

momento em que se você 



não praticar aquilo que   

você conhece, nada vai                

mudar.

Você precisa aprender,         

estudando e pesquisan-

do, mas também precisa 

colocar em prática na sua 

vida, compartilhar com as            

pessoas da sua casa. 

Eu quero que você receba 

este ebook e fique explo-

dindo de vontade de com-

partilhar com todos que 

conhece, e abençoar a vida 

de outros assim como a sua 

está sendo.



Talvez alguém possa olhar 

pra você hoje e dizer que 

você até pode sair da situ-

ação ruim em que se en-

contra, mas nunca mais 

você será o mesmo. Isso é         

mentira. Assim como acon-

teceu   com aquela mulher 

que ficou 18 anos encurva-

da, em Lucas 13. As pes-

soas falaram que de modo 

algum ela seria curada e vol-

taria a ser como era antes. 

De modo algum, até entrar 

o modo de Deus, e foi as-

sim que o Senhor operou o 



milagre na vida dela. Jesus 

não só a curou fisicamen-

te mas a libertou espiritual-

mente também.

A palavra que eu tenho 
para você hoje é essa: 
estás livre! 

Assim como o Senhor dis-

se para aquela mulher, seja     

livre hoje! 

Volte a sorrir e ser feliz,    

mesmo que as pessoas ao 

seu redor não acreditem  

nisso. Seja grato ainda  es-

tando encurvado e com 

problemas. 



Comece a se posicionar 

mesmo que você veja que 

nada mudou na sua vida, 

pois o Senhor vai te levan-

tar com suas próprias mãos 

e você vai perceber que o 

milagre vai acontecer.




