
O TESTEMUNHO E O IMBECIL 
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� Se havia uma coisa que me encantava profundamente eram os 
testemunhos! Podia ser de ex-pai de santo, ex-padre, ex-mãe de santo, ex-
feiticeiro, qualquer “ex” me atraía. Pra dizer a verdade, nem todo testemunho 
me atraía, aqueles do tipo “Jesus me salvou”, “Jesus me libertou do 
pecado”, etc, me pareciam tão “simples”. Tinha que haver grandes mistérios 
envolvidos, verdades cósmicas ocultas ou detalhes picantes da vida de 
artistas famosos. 
 
 Com o passar dos anos e com a experiência adquirida no evangelho,  
comecei a entender que o que despertava o meu interesse não era o que 
Jesus Cristo havia feito na vida daquelas pessoas, pelo contrário, o que 
despertava o meu interesse era exatamente o que Satanás havia feito por 
eles: Detalhes sórdidos de alianças secretas, sacrifícios com sangue, a vida 
íntima da Xuxa, do Roberto Carlos, a lista dos famosos que haviam feito um 
“pacto com o diabo” e outras baboseiras. 
 
 Eu comecei a entender que muitas dessas pessoas utilizavam o seu 
título de “ex”, como “status”, ou como um passaporte para o sucesso 
ministerial e não como engrandecimento do Reino de Deus. 
 
 Consultei a bíblia e descobri que os pecados passados, quando eram 
citados pelas almas arrependidas, eram citados como algo vergonhoso e 
para registrar o poder de Deus e a importância da nova condição como 
“remido”. 
 
 Desde então, nunca mais fui a um culto em que a propaganda fosse 
aquilo que o diabo fez na vida de alguém e não aquilo que Jesus Cristo fez e 
pode continuar fazendo. Não preciso conhecer os “pontos” da magia negra 
ou do candomblé, ou mesmo as “profundezas de Satanás”, para dizer a 
alguém que Jesus salva, cura e liberta. 
 
 Por favor, não me convide para ver um “ex” qualquer coisa, mas, se 
você souber de alguém que vai falar sobre a sua vida nova com Cristo, me 
procure.   
 
 Assinado: Um Ex-imbecil! 
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