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A FÉ QUE RESGATA
ESSE É UM TRABALHO MEU QUE PASSA MINHA
EXPERIÊNCIA
ESPIRITUAL.
MEU
ENCONTRO
PESSOAL COM O MOVER DE DEUS. TODOS NÓS
ENFRENTAMOS CRISES EXISTENCIAIS ,QUE EM
CERTOS MOMENTOS NOS FAZEM PENSAR EM
DESISTIR, MAS O CAMINHO É VOLTAR-SE PARA
AQUELE QUE NOS FEZ DO PÓ SERES VIVENTES, ELE
É QUEM NOS TIRA VERDADEIRAMENTE DO
MONTURO E NOS COLOCA A COMER COM
PRÍNCIPES. SE VOCÊ JÁ ENFRENTOU UM DESERTO
PESSOAL ACONSELHO A LER ESSE EBOOK.
Um encontro com Deus acontece quando você
está no deserto. Todo ser humano passa pelo
deserto numa época qualquer da vida e naquele
exato instante em que nos sentimos solitários,
perdidos, abandonados e incapazes é que nos
tornamos forte e nos superamos de maneira
sobrenatural. Depois olhando para trás é que
compreendemos o encontro com Deus. Pois se Ele
não
estivesse
conosco
com
certeza
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sucumbiríamos. A fé que resgata é um pouco do
meu deserto e de quanto Deus tem me sustentado
até aqui.
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Dedico esse livreto a todas as pessoas que
de alguma forma em algum momento de
sua vida buscou um encontro com o
transcendental de DEUS.
Espaço para dedicatória.
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PREFÁCIO
Poderia começar este livreto de
inúmeras maneiras.
Fé é um leque bem extenso que
podemos explorar, mas vou falar aqui da
fé no contexto da minha vida.
‘Sem fé é impossível agradar a
Deus. (hb.11;6)
Este livro é para todos os crentes,
que fizeram de Jesus seu único e
suficiente Salvador, porque irão entender
a mensagem que estou tentando passar. E
dedico de igual modo aos não crentes,
porque irão entender a necessidade de
fazer de Jesus a sua escolha pessoal. Só
Ele é o caminho.
“Heis que coloco diante de ti o
caminho da benção e da maldição.”
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(dt.11;26) essa escolha é pessoal. Só você
pode fazer. Vou, no entanto, te deixar um
alerta; A MORTE É CERTA E A
ETERNIDADE É REAL. Onde você vai
passar a sua eternidade?

CAPÍTULO 1.
A BUSCA
Qual de nós, em um momento
qualquer de nossa existência já não
perguntamos; _ de onde viemos e para
onde vamos?
Essa necessidade de resposta faz
parte da essência divina em nós, pois
viemos de Deus e vamos para Deus, se
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conseguirmos
encontra-lo
como
a
resposta de nossas dúvidas.
Esse encontro com Deus vem
através de nossa fé. Fé é um dom de
Deus para nós. “Porque pela graça sois
salvos, por maio da fé; e isto não vem de
vós; é dom de Deus.” (ef.2;8). Está dentro
de nós, mas nós vivemos o dia a dia no
atropelo da existência. No deixa a vida me
levar. É tempo de parar! Tempo de buscar
sua verdade interior. Deixar de se levar
pelo que o mundo dita como regra para se
viver. O mundo jaz no maligno!
O príncipe deste mundo é Satanás.
E veja bem, ele não é uma lenda. Ele é
real, veio da realeza de Deus. Lúcifer era
o seu nome. Anjo de luz. “Tu eras o
querubim ungido para proteger, e te
estabeleci; no monte santo de Deus
estavas, no meio das pedras afogueadas
andavas.” (ez.228;14).
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O único caminho é Jesus, como Ele
mesmo ensinou:_ “Disse-lhe Jesus, eu sou
o caminho a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai senão por mim. (jo.14.6).
Quando você compreender e
aceitar essa verdade dentro do seu
coração, você terá encontrado a resposta
para sua busca. De deus e para Deus,
“porque D’Ele, por Ele e para Ele são
todas as coisas; glória pois e ele
eternamente. Amém”. (Rm. 11.36).
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