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Introdução
Este livro tem um duplo propósito. Mostrar que
Deus está de braços abertos para construir uma nova
história para aquelas pessoas que andam perdidas e sem
rumo na vida, e fortalecer aquelas que acabaram de aceitar
Jesus como Senhor e Salvador.
Será abordado nos diversos capítulos deste livro
alguns temas pesados, que estão atrelados à liberalidade
que permeia a sociedade atual, tais como violência
doméstica, adultério, consumo de álcool e drogas, que
acabam destruindo muitas famílias, cristãs ou não. Outros
temas, que são considerados tabus nas igrejas, como a
pornografia e a dependência química, também serão
abordados, pois a cada dia levam mais e mais pessoas a
se afastarem da presença e da comunhão com Deus.
Quando uma pessoa recebe Jesus como Senhor e
Salvador, passa a ser uma nova criatura.
2 Co 5.17 diz “Assim, se alguém está em Cristo,
nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo
se fez novo”.
Neste novo momento das suas vidas, das nossas
vidas, neste novo nascimento, passamos a ser morada do
Espírito Santo, que nos ajuda em uma nova jornada
pessoal.
Passamos a ser vasos de honra.
Onde antes havia sujeira e pecado, passa a existir
beleza e santidade.
Passamos a ser considerados Filhos de Deus.
Não há na trajetória cristã momento mais
maravilhoso do que este. Tudo na igreja é novidade. Tudo
nos alegra. Há uma fome espiritual muito forte, queremos
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mais e mais estar na igreja, queremos mais e mais estar na
presença de Deus, queremos mais do que em qualquer
outro momento de nossas vidas ajudar na obra do Senhor.
Porém essa não é uma caminhada fácil.
As velhas amizades ainda tentarão fazer você
retroceder, de maneira que seus antigos atos pecaminosos
possam voltar a sua vida. As tentações serão frequentes, e
situações surgirão de maneira que sua fé sempre será
provada.
Você poderá começar a sofrer discriminação por
parte de seus amigos e familiares, e é bem possível que
muitos caiam no caminho e voltem à antiga vida.
Até dentro da igreja você poderá passar por
situações que vão fazer você pensar se as pessoas que ali
estão são realmente cristãs ou não. Muitos dos que se
desviam do caminho acabam focando seu olhar no homem
e não em Jesus, e por não concordarem com algumas
atitudes tomadas por alguns dentro da igreja ou por algo
que viram e que os incomodou, acabam abandonando a
caminhada cristã.
Nossa caminhada vai ser contínua e progressiva. A
todo instante de nossas vidas, estaremos passando por
dificuldades e provações.
E é por esses motivos que escrevo este livro, para
servir de base para aquela pessoa que ainda não conhece
Jesus, para lhe mostrar a maravilhosa transformação que
ocorre na vida do ser humano quando ele anda em
comunhão com Deus.
E também para servir de apoio para o novo
convertido, a fim de alertá-lo dos perigos que existe no
início dessa nova caminhada, para ajudá-lo a crescer
espiritualmente, e para que ele possa produzir frutos
sadios.
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Através de personagens fictícios, porém baseados
em fatos reais que vi ocorrer com diversos novos
convertidos, através de depoimentos que obtive de diversas
pessoas que puderam expor seus pensamentos,
conhecimentos e experiências, e através de informações
que colhi com alguns amigos pastores e líderes de
diversos ministérios, estaremos acompanhando a trajetória
de diversos personagens singulares, que bem poderão ser
seu amigo de trabalho, seu parente, seu vizinho, ou mesmo
você.
Deixo para finalizar somente uma ressalva: Leia o
meu livro, mas nunca troque a Bíblia por nada.
Se em algum momento de sua caminhada, você
tiver alguma dúvida, e tiver que optar entre a Bíblia e meu
livro, com certeza leia a Bíblia.
Leia a Bíblia constantemente. Tudo que ocorrer a
sua volta, analise através da Bíblia. Seja como os bereanos,
escute as mensagens, as pregações, leia os livros, mas
depois compare tudo com o que está escrito na Bíblia. Se
tudo estiver de acordo com a Bíblia, aceite de bom grado.
Se estiver em contradição com o que a Bíblia diz, não
aceite, questione, rebata.
Mais vale se indispor com o homem do que perder
a presença de Deus em sua vida.
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Prólogo
Segunda-feira
Pedro como de costume acordou de ressaca, só que
desta vez ele tinha a impressão de que algo sério havia
acontecido. Devido ao excesso de bebida, estava com um
“ branco” em sua mente, que o impedia de lembrar o que
era. Ele se lembrava de que tinha bebido muito durante o
dia anterior, de ter discutido com sua esposa quando a
mesma havia voltado da igreja, e do choro de suas filhas.
O que mais aconteceu? Ele então se levantou para
trabalhar e, ao chegar ao banheiro, viu uma toalha
manchada de sangue. Pedro então voltou rapidamente ao
quarto e reparou que sua esposa estava dormindo com o
olho roxo. “Droga”, pensou ele, bati nela de novo, e dessa
vez acho que exagerei...
Márcio acordou mal para trabalhar, pois no dia
anterior disse a sua esposa que ia jogar futebol com os
amigos, e que voltaria tarde para casa. Ao chegar ao local
de encontro, ao invés de jogarem futebol, os amigos foram
todos para uma casa alugada, onde eles ficaram a tarde
toda bebendo, relacionando-se com algumas garotas de
programa que haviam contratado e drogando-se. Márcio
cheirou tanto naquele dia que pensou que seu nariz fosse
cair. Ao voltar para sua casa, ele se lamentava, pensando
que estava caminhando de volta ao abismo...
Mário estava triste naquela segunda, pois sabia que
tinha agido errado no dia anterior. Ele passou o domingo
sozinho em sua casa, enquanto sua esposa estava na casa
da mãe. O dia foi proveitoso, pois havia conseguido fazer
sexo virtual pela webcam com uma linda mulher, e já tinha
marcado um encontro real com ela. Ele sabia que era
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