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plaquetas, partículas que permi-
tem a coagulação e, em índices 
muito baixos, podem ser indício 
de uma série de doenças. “A sus-
peita era de leucemia”, lembra-se 
a dona de casa Sande Oliveira 
Ramos, 41 anos. “A recomenda-
ção foi para que procurássemos, 
com urgência, um especialista 
em Hematologia.” 

O acompanhamento come-
çou a ser feito, mas os resul-
tados eram desanimadores. 
“Todos os dias, minha filha 
fazia exames que mostravam 
uma piora no quadro. Então, 
começaram a surgir manchas 
pelo corpo dela”. Essas pertur-
bações da pele são indicadores 
do distúrbio e surgem pelas di-
ficuldades de coagulação a par-
tir da carência de plaquetas. A 
única saída da família foi con-
fiar em Deus. Sande conhecia 
o poder divino por meio dos 
testemunhos de ações sobre-
naturais do Senhor na vida de 
milhares de pessoas na Igreja 
da Graça e nos cultos desse mi-

GRATIDÃO 
PELA VIDA

Mãe comemora a cura da filha 
diagnosticada com leucemia

LEIA TAMBÉM 
NA INTERNET
GRATIDÃO 
PELA VIDA

A
R

Q
U

IV
O

 P
E

S
S

O
A

L

POR CARLOS FERNANDES

Para a mãe de uma adolescente, poucas situ-
ações podem ser tão devastadoras quanto um 
diagnóstico de uma enfermidade mortal como 
o câncer. Quando Danatielle Aparecida Nunes 
de Oliveira, de 16 anos, foi ao dermatologista 
para um simples tratamento de acne, um exame 
de sangue mostrou alteração na contagem de 



ONDE ESTAMOS:
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Danatielle com um dos exames: Deus 
reverteu o quadro de saúde da moça

A dona de casa Sande com a filha: “Somos gratas a Deus!”

1) O SENHOR é minha bandeira  
(Êx 17.15).
2) Rúben (Gn 35.23).
3) Jefoné (Js 15.13).
4) Quiriate-Sefer (Jz 1.12).
5) No caminho de Efrata (Gn 35.19).

6) Elimeleque (Rt 1.3).
7) Menina, a ti te digo: levanta-te 
(Mc 5.41).
8) Filha de Saul (1 Sm 18.20).
9) No 480 a. C. (1 Rs 6.1).
10) Amoz (Is 1.1).

11) 20 anos (1 Rs 9.10).
12) 40 dias (Jn 3.4).
13) 40 anos (1 Rs 11.42).
14) Sacerdote (1 Sm 30.7).
15) Tiro (2 Sm 5.11).

RESPOSTAS DO TESTE (PÁGINA 12)

De 1 a 5 acertos – Foi difícil, mas você chegou até aqui. Continue estudando!
De 6 a 11 acertos – Acredite no seu potencial. Você é capaz, basta dedicar-se mais um pouco.

De 12 a 15 acertos – Parabéns! O conhecimento da Palavra de Deus produzirá crescimento espiritual. Aproveite!

muita fé na cura da minha filha”. Os familiares 
e a Igreja não esmoreceram na intercessão. No 
exame seguinte, a taxa subiu para 18 mil, e a 
contagem foi se normalizando.  “No dia da con-
sulta, a médica falou que a medula óssea da Da-
natielle estava limpinha. “Aí, comecei a chorar e 
agradecer ao Pai! Fiquei emocionada com o que 
Deus fez pela minha menina.” 

Tomando ciência do caso, outro médico foi 
enfático: se não visse os exames, não acredita-
ria que a adolescente teve qualquer anomalia. 
“As plaquetas já estavam em mais de 290 mil, 
perfeitamente normais”, emenda Sande. Hoje, 
mãe e filha testemunham a ação sobrenatu-
ral do Senhor, exibindo os exames realizados 
durante a crise: “Somos gratas a Deus!”, decla-
ram. 
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nistério em Jataí, cidade goiana 
onde ela vive. “Minha mãe e eu 
íamos à Igreja assiduamente e 
assistíamos aos programas do 
Missionário”, relata a dona de 
casa. 

Foram idas e vindas ao hos-
pital seguidas da realização de 
exames. Em um deles, o índice 
de plaquetas chegou a ape-
nas sete mil, o que representa 
elevado risco de hemorragias 
internas. Ficou estabelecido que 
se tentaria um transplante de 
medula óssea. A família recorreu 
às campanhas da IIGD, como a 
da água consagrada. “Demos o 
líquido para a Danatielle beber 
e lavamos o local de onde seria 
tirado o sangue. Eu estava com 
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