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ÁSIA

“Moro no Oriente Médio e não posso 
falar meu nome, mas digo, com alegria, 
o que o Criador fez em minha vida”, 
escreve S. M. Ela tem acompanhado os 
cultos do Show da Fé, que chegam à sua 
tela pelo Facebook traduzidos para o 
árabe. “Cada vez que faço isso, sinto-me 
dando passos em direção à vida eterna 
com Deus”. S. M. ama as pregações veiculadas pelos canais da Igreja 
da Graça. “Por meio deles, aceitei Jesus como Salvador”, afirma. “Por 
favor, continuem com essa linda missão de evangelizar o mundo.”  

ORIENTE MÉDIO
Passos para 
a vida eterna

PAQUISTÃO 
De sapateiro 

a evangelista
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Dwight L. Moody (1837-1899), um dos 
mais célebres evangelistas da História, co-
meçou sua trajetória como sapateiro. No 
Paquistão, um homem que atua nesse ofí-
cio também tem sido chamado pelo Senhor 

para pregar a Palavra. Sem revelar seu nome por questão de segurança, 
M. C. resume: “Sou uma pessoa simples. Vou à igreja aos domingos 
ouvir o missionário que costuma vir aqui”. Com afinco, M. C. pratica o 

que aprendeu. Ainda assim, sentia que lhe faltava algo. Foi quando um primo seu, tam-
bém cristão, recomendou-lhe as pregações de um líder brasileiro no Facebook. “Entrei na 
página do R. R. Soares e fiquei maravilhado”, conta. “Passei a acompanhar as mensagens 
à noite e a orar, pedindo direcionamento ao Senhor. Em uma dessas ocasiões, fui batiza-
do com o Espírito Santo”. Fortalecido, M. C. anuncia as Boas-Novas na região onde vive. 
“Alguns amigos nossos, muçulmanos, queriam saber mais de Jesus Cristo e aceitá-Lo como 
Salvador, mas não publicamente. Demos uma Bíblia a cada um deles”. O grupo foi batiza-
do e tem dado os primeiros passos na fé. “Agradeço as orações e orientações recebidas 
nas redes sociais da Igreja da Graça”, completa.   
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Doença que afeta milhões de pessoas 
em todo o planeta, a depressão já foi 
chamada de “o mal do século”. Pessoas 
com esse distúrbio perdem a capacidade 
produtiva, tendem ao isolamento e são 
melancólicas. A romena Maria Luca 
passou uma fase difícil em decorrência 
dessa enfermidade. “Eu chorava o 
dia inteiro”, revela. Desanimada, ela 
navegava nas redes sociais quando 

encontrou um programa diferente no Facebook, apresentado por 
um homem de terno, dublado no idioma dela. Era o Fala, Amigo!, 
comandado pelo Missionário R. R. Soares. “Deus tocou em meu 

coração”, recorda-se Maria. “Eram palavras de enorme alimento espiritual, que 
abriram os meus olhos para a Verdade”. A moça participou das orações e, durante a 
campanha da água consagrada, sentiu a presença divina. Saciada pelo Senhor, Maria 
Luca chora, sim, mas de emoção por ter sido abençoada.  

 

FRANÇA
Cura interior

ROMÊNIA
Sede saciada
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Mais conhecida como Vani Paris, a 
escritora e empresária Ivanilde Nunes 
mora com o filho na capital francesa. Fi-
nanceiramente, a vida tem sido tranquila, 
porém ela enfrentava outros problemas. 
“Eu sofria uma terrível perseguição espi-
ritual, além de carregar inveja em meu coração”, revela. No entanto, 
após acompanhar as pregações do Missionário e dos outros pastores 
da Igreja da Graça pelas mídias digitais, uma mudança aconteceu. 
“Deus me deu entendimento na Palavra, e fui transformada por ela”. As perseguições 
cessaram, e Vani encontrou a paz. “Grata, tornei-me patrocinadora desse ministério, 
com meu filho”, completa.  

GALERIA DOS ABENÇOADOS PELA FÉ
EUROPA
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A Bolívia não é uma das nações sul-
-americanas mais afetadas pelo coro-
navírus. Até meados de abril, o país re-
gistrava 290 mil casos, com cerca de 13 
mil mortes. Carmen Flores foi uma das 
pessoas que se recuperaram da conta-
minação sem sequelas. Mesmo assim, 
ela passou maus bocados. “Fiquei com 
os pulmões comprometidos e cheguei a ser internada na UTI”, re-
corda-se. Mais tarde, ela soube que nem os médicos acreditavam 
mais em sua reabilitação. No entanto, havia súplicas em seu favor. 
“Minha mãe conheceu a Igreja da Graça nos programas da TV, e os pastores fi-
zeram uma corrente de oração por mim”. Deus atendeu aos clamores, e Carmen 
sobreviveu à covid-19. “O Senhor existe e faz milagres. Eu sou um deles!”   

BOLÍVIA
Um milagre de Deus

MÉXICO 
“Derrotei o coronavírus”
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Ana Vallejo foi contaminada pela co-
vid-19. Como seu país alcançou altos 
índices de letalidade por causa dessa do-
ença, ela ficou aflita quando seu exame 
deu positivo. “Senti angústia, tristeza e 
desespero”, afirma a moradora da cidade 

de Saltilla. Contudo, quem conhece o verdadeiro Evangelho sabe que, 
apesar das aflições deste mundo, há um Deus que cuida de Seus filhos. 
“Passei muito mal, mas experimentei o cuidado divino. Minha família 

me deu todo o suporte, e fiquei assistindo ao Show da Fé, em oração, sentindo o Senhor 
me amparar”. Vinte dias depois, e ainda debilitada, um novo exame constatou a presença 
do vírus no corpo dela. Àquela altura, porém, Ana havia lançado fora o medo. O terceiro 
exame deu negativo. “Derrotei o coronavírus em Nome de Jesus”, afirma. “O nosso Deus 
e Pai é tudo de que precisamos.”  
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