
Vencendo a Morte

Caros irmãos em Cristo Jesus,  

Graça, misericórdia e paz sejam convosco.

  

  

  

Desejo que ao receber este e-mail, possa encontra-lo no gozo de perfeita paz e prosperidade
no Reino de Deus, bem como junto de sua família. O presente tem a finalidade de rogar vossas
orações em nosso favor (Eu e minha esposa), quando de nossa viagem missionária à Europa
aos diversos países que abaixo estão relacionados; obedecendo a direção e vontade de Deus
quanto a ir “... até aos confins da terra.” estaremos levando sua palavra a muitos lugares e
pessoas.

  

  

Sabemos dos desafios à enfrentar, sobretudo quanto a realidade espiritual que vive aquele
Continente. Em razão disso, necessitamos de vossas orações para que sejamos instrumentos
nas mãos de Deus e que sua palavra alcance aos corações daqueles que nos ouvirão. Vossas
intercessões são de grande importância para nossas vidas, família (que fica) e a Igreja do
Senhor nas Nações.

  

  

Na confiança de que o Senhor nos dará sabedoria e unção, pelas vossas orações e
intercessões no Espirito Santo, manifesto meu desejo sincero das mais ricas bênçãos do
Senhor sobre vossa vida, família e ministério. Até a colheita.
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Em Cristo Jesus que breve virá e não tardará.

  

  

  

Pr Paulo e Mis. Nazaré Oliveira

  

  

  

AGENDA DE TRABALHO MISSIONÁRIO 14/AGOSTO/2013 a 18/NOVEMBRO/2013

  

  

Agosto:

  

PORTUGAL/Porto:

  

14-19/Ago/2013 – Igreja Wesleyana
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PORTUGAL/Lisboa:

  

20-25/Ago/2013 – Igreja Evangélica Tchelas – Pr Vilson - Missionária Vitória

  

BELGICA:                   

  

31-Ago/2013 – Assembléia de Deus (Italianos)

  

  

Setembro:

  

BELGICA:

  

01/Set/2013 – Assembléia de Deus (Italianos)

  

07-08/Set/2013 – Assembleia de Deus (Brasileiros)

  

ESPANHA: Ayamonte/Badahoz:

  

13-17/Set/2013 – Missionária Matildes – IMW

  

ALEMANHA:  ?
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20-22/Set/2013 – Assembléia de Deus – Italianos

  

BELGICA:

  

28-29/Set/2013 – IMW – Liege.

  

  

Outubro:

  

WALLES:

  

05-06/Out/2013 – Igreja Batista

  

ESCOCIA:

  

12-13/Out/2013 – Igreja Pentecostal

  

IRLANDA:

  

19-20/Out/2013 – Igreja Evangélica
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ITALIA:

  

24-29/Out/2013 – Mis Carmela

  

  

Novembro:

  

ISRAEL:

  

03-14/Nov/2013 – Retiro Espiritual

  

LONDRES:

  15-18/Nov/2013 – A Confirmar
  
  
  Vencendo a Morte - Ressuscitado pelo Poder de Deus.
    

Jó 4:6 Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança, a
sinceridade dos teus caminhos?

  

Com profunda gratidão e louvor ao Deus Trino Todo Poderoso, inicio esta breve carta para
registrar o milagre que Ele realizou em minha vida. Todos os projetos que o homem estabelece
para sua vida têm um começo, meio e fim; creio que no meu caso teria sido diferente se não
fosse a intervenção divina em minha vida. Assim, quero compartilhar contigo o que muitos
ainda não sabem, sobre um dos feitos extraordinários de Deus que em minha vida foi operado.

  

Como a maioria dos Policias Militares, eu também ingressei nesta carreira profissional pela
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necessidade de um emprego estável que oferecesse condições mínimas para garantir o
sustento de minha família. Ingressando na Corporação no inicio de 1980, iniciei uma jornada,
que para muitos, eu não deveria nem ter começado, pois os riscos são grandes e presentes em
todo tempo visto que o homem público se expõe constantemente à ameaça de toda sorte de
pessoas criminosas.

  

Como você pode imaginar a vida do agente público, principalmente dos que operam no campo
da segurança publica, sofrem os riscos de sucumbirem, quer pela morte num confronto com a
marginalidade ou diante de uma “oferta” tentadora (suborno); as exigências quanto a conduta,
moralidade, integridade são elevadas em relação à contrapartida, o que agrava ainda mais o
exercício do serviço público. Não é fácil!

  

Ciente de todos esses desafios observei de coração os princípios e valores estabelecidos na
Palavra de Deus. A palavra declarada por Jó no texto acima expressa corretamente minha
convicção. O temor que a Deus conservei em meu coração passou a ser minha confiança e
como declara também o Salmista: Salmos 34:7 O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos
que o temem, e os livra . E
livra verdadeiramente!

  

Dia 20 de novembro de 1981, final de tarde, retornando do centro da cidade e dirigindo-me a
casa de um parente, quando o coletivo já havia percorrido a metade do trajeto, este, foi tomado
de assalto por três marginais  armados. 

  

Os mesmos, sem notarem que ali dentro estava um policial militar, iniciam o ato delituoso,
rendendo os passageiros; Naquele instante, cumprindo o dever legal dei “voz de prisão” aos
meliantes e, resistindo à ordem legal, partiram para o confronto; no entrevero, sendo dois deles
alvejados por disparos de arma de fogo, o confronto se intensificou; tudo aconteceu tão rápido;
os passageiros dos últimos assentos estavam  atônitos ante aquela cena de terror. 

  

Esforçando-me para detê-los, travei luta corporal contra o terceiro marginal; sentia que todos
os demônios do inferno agiam através daquele homem; a fúria com que investia contra minha
vida foi terrível e, no confronto, cai ao solo do ônibus; apesar da desvantagem lutava com
todas as minhas forças pela sobrevivência. O mal não podia prevalecer contra o bem! 
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Agarrando as minhas pernas, aquele homem desferiu vários golpes com uma faca de corte
serrilhado, dilacerando-as; vendo que eu ainda resistia e lutava, ergueu a faca e desferiu um
golpe mortal cravando-a na região do abdômen e rasgando-a até a cintura, cortando inclusive o
cinto de equipamentos. Naquele momento, diante da morte e, do inimigo de minha alma que
intentava contra minha vida, clamei em alta voz o nome de Jesus Cristo, e, logo, perdendo as
forças, sucumbi sem vida.

  

Pasado algum tempo, não sabendo precisar quanto, retornou o meu sentido (consciência) e
abrindo os olhos, percebi meu corpo todo ensangüentado. Sob o impacto daquele quadro
terrível, sentindo, porém, profunda paz, levantei-me e, não vendo a mais ninguém, saí do
onibus. Do lado de fora do coletivo, fui socorrido até o Pronto Socorro mais próximo.

  

No Pronto Socorro, uma equipe médica iniciou o atendimento e, avaliando-me rapidamente,
verificou que as duas pernas estavam com diversos cortes, sendo alguns muito profundos; um
dos médicos, vendo a mancha de sangue na região do abdômen abriu a camisa e, para nossa
surpresa, não havia ali senão a marca do ferimento, desde a ultima costela até a cintura, como
se tivesse sido apenas arranhado; naquele momento reconheci que Deus havia operado um
grande milagre, ressuscitando-me! Aleluia, Aleluia! Aleluia!

  

Deus estendeu sobre mim a Sua misericórdia e benignidade, devolvendo-me a vida! Removeu
de minha esposa a viuvez e de meus filhos a orfandade! Aos inimigos do bem fê-los
tropeçarem e caírem (foram detidos e presos na mesma noite). Ao inimigo da vida e da minha
alma, colocou-o em vergonhosa retirada, sabendo que Deus livra aos seus amados. O que
parecia derrota (os ferimentos) transformou-o em grande vitória – Ressuscitando-me! 

  

Por tudo isto, louvarei a Majestade Divina, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que pelo
Nome de Seu Filho Bendito, Jesus Cristo, Ele tornou a dar-me a vida; portanto, minha vida
pertence a Ele.

  

Foi assim durante todos esses anos de serviço e vida pública. Na sinceridade do meu caminho,
tenho guardado a Palavra de Deus, cumprindo o meu dever. Ao chegar ao final de minha
carreira profissional, tendo alcançado de Deus a graça necessária para servi-lo, posso declarar
como o apostolo Paulo: 2ª Timóteo 4:7  Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. 8  Desde agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a
todos os que amarem a sua vinda.
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Pastor Paulo da Silva de Oliveira

  

2° Sgt Ref PM

  

  Nota: Paulo da Silva de Oliveira é pastor da Igreja Metodista Wesleyana, servindo em
Missões Pioneiras, e, Sgt PM Reformado; participou da organização e fundação da
Associação dos Militares Evangélicos do Estado de São Paulo (PMs de Cristo)

 8 / 9



Vencendo a Morte

exercendo o mandato de Secretário na 1ª Diretoria e da organização do Grêmio
Evangélico na Escola Superior de Sargentos.

  

Para contatos: e-mail doulos.oliveira@gmail.com  – 19-9805.9993
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