Liberto do Poder das Trevas
Por Emmanuel

ENI

Traduzido por:

Traduzido de Inglês para Português pela IGREJA MONTANHA DE FOGO E MILAGRES - MOÇAMBIQUE
(Perto da esquina das avenidas Joaquim Chissano e e Milagre Mabote)
Telefone; +258 82 418 3762 ou 84 041 1578
E-mail: eclesiastes.eclesiastes@gmail.com

Para receber apoio espiritial Contacte :
Igreja Montanha de Fogo e Milagres em Moçambique
(Perto da esquina das avenidas Joaquim Chissano e e Milagre Mabote)
Telefone; +258 82 418 3762 ou 84 041 1578
E-mail: eclesiastes.eclesiastes@gmail.com
Maputo - Moçambique

Para apoio espiritialcContacte : IGREJA MONTANHA DE FOGO E MILAGRES - MOÇAMBIQUE (Perto da esquina das avenidas Joaquim Chissano e e Milagre Mabote)
Telefone; +258 82 418 3762 ou 84 041 1578; E-mail: eclesiastes.eclesiastes@gmail.com
Pag. 1 de 36

Índice

Capítulo 1: O Meu Escape para "Nova Vida" ................................................................... 3
Capítulo 2: O Início da Perdição ...................................................................................... 5
Capítulo 3: O Reino do Satanás .................................................................................... 11
Capítulo 4: Como Satanás Combate os cristãos ? ........................................................ 16
Capítulo 5: O Meu Encontro com Jesus Cristo .............................................................. 19
Capítulo 6: A Tentação e a Vitória ................................................................................. 24
Capítulo 7: As Atividades de Agentes de Satanás ......................................................... 29
Capítulo 8: As Armas do Cristão.................................................................................... 34
Capítulo 9: Agora o Que Fazer a Seguir? ..................................................................... 35

Para apoio espiritialcContacte : IGREJA MONTANHA DE FOGO E MILAGRES - MOÇAMBIQUE (Perto da esquina das avenidas Joaquim Chissano e e Milagre Mabote)
Telefone; +258 82 418 3762 ou 84 041 1578; E-mail: eclesiastes.eclesiastes@gmail.com
Pag. 2 de 36

Capítulo 1: O Meu Escape para "Nova Vida"
"Ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando for adulto não se desviará dele"
(Provérbios 22: 6).
Esta é uma história que revela a obra magnífica de Deus - é uma obra poderosa, maravilhosa e
misteriosa. O relato que passarei a fazer é em obediência ao comando de JESUS CRISTO quando
disse-me: "Vá e testemunhe o que fiz para você".
As pessoas normalmente acham que o infortúnio é destino e que cada pessoa não pode fazer
absolutamente nada para alterar os acontecimentos de sua vida. Até um certo ponto isto é verdade.
Mas no caso de um filho de Deus, a vida está de facto planeada.
”O coração do homem traça o seu caminho mas o SENHOR lhe dirige os passos“.( Provérbios
16: 9).
Se o plano de Deus nas nossas vidas é cumprido ou não, depende de vários factores, tais como: a
nossa comunhão com Deus, a sua opinião sobre a finalidade da vida (muitos não acrediatm que existe
céu e inferno), bem como o ambiente sócio-espiritual em que vivemos.
A sua vida está rodeiada por alguns fatores externos. A crise é atingida quando você desiste dos seus
desejos, de uma maneira ou outra, por motivos bons ou maus. Assim, você pode amar ou odiar, ou
desejar ser compreensível ou não ser compreensível. A vontade de obedecer é a maior força em um
convertido em Cristo, enquanto que a vontade de desobedecer é a vontade que reina numa pessoa
que vive em pecado.
Uma criança orfão, abandonada no mundo é controlada por uma das duas forças: bem ou mal, (certo
ou errado), Deus ou o diabo. Todos nós somos desafiados por estas duas forças da vida, e cada um
deve escolher o que tem de viver E creio que é o que a bíblia diz: "Ensine a criança no caminho em
que deve andar, e quando for adulto não se desviará dele" (Provérbios 22: 6). Você concorda que
a pessoa mais próxima e amada do coração de uma criança é a mãe? Um órfão é uma criança infeliz
e mais exposto aos ataques do diabo do que crianças com pais. A mãe é um protector de corpo e
alma, mas torna-se dupla tragédia quando ambos Pai e Mãe estão mortos e mais ainda, em
circustâncias misteriosas.
A minha história começou em1980, hoje escrevo o meu testemunho após 22 anos, em uma pequena
aldeia chamada “Amerie Iriegbu Ozu Item” em “Bende” Autoridade do Governo Local, Estado do Imo
(na Nigéria). Eu vivia com os meus pais, estes não foram classificados entre os ricos, mas o meu pai
teve o previlégio de herdar 42 hectares de terra do meu avô, uma bênção que trouxe a maior desgraça
nunca registada na história da família. Meu pai era muito invejado pelas pessoas, tanto famíliares
próximos assim como distantes, por que razões não sei, talvez pela imensa herança de terra.
Éramos uma família feliz, meus pais tinham quatro filhos: Love, Margaret, Emmanuel (eu) e Chinyere.
Depois de terem as primeiras duas filhas, os meus pais esperaram durante 14 anos antes de terem a
mim (o único rapaz), e mais tarde a minha irmã mais nova Chinyere. Isto trouxe verdadeira felicidade
para a família, mas esta alegria foi de curto tempo, pois a primeira tragédia atingiu a minha família. A
minha linda e atenciosa mãe morreu. Ela foi acusada de ter morrido devido a feitiçaria, e quatro anos
mais tarde o meu pai morreu, também alegou-se que o motivo era um trabalho de curandeirismo (na
língua da Nigeria é juju) onde ele esteve envolvido. Dois anos após a morte de ambos a minha irmã
mais velha, Love, desapareceu misteriosamente e Margaret, a segunda filha de meus pais, foi atingida
por uma dõença mental. Foi uma cadeia de tragédias na vida de uma família humilde e outrora feliz. A
minha irmã mais nova Chinyere e eu fomos enviados para a casa dos nossos avós. Lá concluí meu
ensino básico e mais tarde fui admitido na escola superior (Item High School). Frenquentei até a
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classe III e fui retirado da escola por falta de dinheiro para pagar as propinas etc. Pouco depois disto,
os meu avós também morreram. Depois de todas as cerimónias fúnebres, um alegado parente, que eu
desconhecia levou a Chinyere minha irmã mais nova, e até a presente data não sei o paradeiro dela.
Fui forçado por graves crises a voltar para casa do meu pai, e ali iria viver sozinho com a idade de 13
anos. Como é que uma criança de 13 anos sustenta-se no meio de inimigos do seu pai, e
consequentemente seus próprios inimigos? Eu estava com muito medo! Estes acontecimentos
pareciam terem trazido-me para o final da vida útil. Ninguém se importava tão pouco comigo. Quem
poderia estar preocupado com "um menino do infortúnio?"
Um dia encontrei-me com uma amiga que conheci durante o meu tempo de escola o nome dela é
Chinedum Onwukwe. Chinedum amava-me muito e depois de ter ouvido acerca da desgraça que
houve na minha família, ela levou-me aos pais dela, que prontamente receberam-me e tomaram-me
como filho. A vida voltou a normalidade novamente. Eu fui bem tratado com os pais da Chinedum.
Fiquei feliz novamente: então eu pensava que o deus que a minha mãe orava quando ela estava viva,
esse deus estava presente em mim e ele tinha providenciado para mim novos pais. Apreciei e gozei
desta bondade durante cerca de dois anos e, em seguida, o diabo atingiu-me novamente.
Chinedum e os pais dela viajaram para “Umuahia”. O carro em que viajavam despistou-se e embateu
num outro carro que transportava metal. Chinedum e pais dela morreram instantaneamente no local!
Imagine a minha tristeza. Eu consegui sobreviver graças as cerimónias fúnebres, onde eu fornecia
lenha para cozinhar e enviava recados. No final da cerimónia, eu voltei para casa do meu pai e
reassumi um trabalho normal para poder sustentar-me.
Continuei fazendo trabalhos independentes nas fazendas, em jardins, indo a pesca com anciões até
que um dia, um homem dentre os meus companheiros convidou-me a trabalhar para ele em sua
fazenda para receber 50k. Na fazenda ele submeteu-me `a uma série de perguntas. Primeiro, ele
pediu-me para mostrar-lhe as terras do meu pai, em segundo lugar, entregar tais terras a um homem,
não devendo importar-me quem esse homem era. Em ambos os casos eu opus-me e ele ficou
ofendido e então ele veio para cima de mim para matar-me na floresta. Fiquei com medo e corri em
gritos pedindo ajuda. Infelizmente, a área era uma floresta muito densa, ninguém veio ajudar-me, mas
a ajuda veio de Deus. Este homem perseguiu-me com uma faca, mas eu sendo jovem estava a sendo
mais rápido demais para ele e cai em um buraco de cerca de 1,82 metros de profundidade e fui coberto
pela erva. Ele procurou-me e depois de um tempo ele desistiu. Eu depois sai da cova e através de um
outro caminho retornei à aldeia. Eu relatei o incidente aos anciãos da vila, mas nenhuma medida foi
tomada – muito comum esta situação para com os órfãos. Este incidente criou verdadeiro ódio no meu
coração jovem; ninguém me amou, ninguém se importou. Eu reflecti por que razão alguém iria querer
me matar sabendo que eu não tinha pais? A vida estava cheio de miséria. Agora percebi que Deus em
Seu amor protegeu-me e o suicidio nunca me passou pela minha mente. Tornei de seguida um
membro de pleno direito na Igreja Assembléia de Deus na minha aldeia (onde ainda sou), mas
infelizmente ninguém cuidou de mim mesmo sabendo da minha situação. É importante notar que me
tornei um membro de pleno direito da igreja sem saber quem era Jesus Cristo. Eu nunca sabia o que
significava RENASCER EM CRISTO. Se você estiver na Igreja de Jesus Cristo e encontrar-se na
situação em que eu me encontrava, eu sugiro que dê a tua vida para o Senhor Jesus Cristo (veja a
oracão para receber Jesus na pagina 36). A Escritura diz:
"lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós" (1 Pedro 5: 7 ).
No meio de todas estas dificuldades e sofrimentos ALICE apareceu! Alice era uma menina que
conheci durante a minha escola primária. Ela era cinco anos mais velha do que eu e éramos da mesma
vila, da mesma classe, sentávamos no mesmo banco e tornamo-nos muito amigos. Tivemos uma
infância de 'amor' em que prometemo-nos casar, quando tivesssemos idade certa. Mas que ridículo!
Uma criança de 11 anos, sem pais, sem educação, sem comida para comer, prometendo casamento `a
uma menina de cinco anos mais velha! Alice partiu mais tarde para uma cidade chamada Akure onde
prosseguiu com o ensino secundário e me enviou dezenas de cartas de amor.
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A vez seguinte em que encontrei Alice, eu tinha 15 anos e ela estava com 20 anos. Ela tinha acabado
a sua escola secundária e estava trabalhando no Standard Bank em Lagos (agora First Bank), onde
seus pais viveram.
Alice conhecia o meu passado e o meu sofrimento e aproveitou-se disso e convidou-me para ir a
Lagos e deu-me o endereço da casa e mais uma nota de N50 (Naïra: Moeda Nacional da Nigéria). Isto
era uma fortuna para um garoto de 15 anos que nunca ganhou até N2 por dia. Esta foi para mim maná
do céu, e isto significava que Lagos devia ser um lugar maravilhoso com bastante dinheiro e as coisas
boas da vida para todos verem. Então tenho de ir a Lagos para fazer o meu próprio dinheiro e obter
riquezas também. Lagos segundo a minha mente era o meu único meio de escapar. Escapar dos
inimigos do meu pai, escapar dos meus inimigos, escapar da fome e de TODOS os meus problemas.
Escape! Fujir! Sim, fugir de tudo o que é mau!

Capítulo 2: O Início da Perdição
"Há caminhos que para o homem parecem direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte "
(Provérbios 14:12 )
"Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam-se
lama e lodo. Para os perversos , diz o meu Deus não há paz. " (Isaías 57: 20-21)
E a vida sem Jesus Cristo é exactamente como está nas escrituras acima mencionada. Saí da minha
aldeia com N50 e o endereço indicado pela Alice, escapando para liberdade, libertinagem, para a
diversão de todos e de tudo: mas, como veremos mais tarde tudo estava longe do que eu tinha
concebido no meu coração jovem. Quando cheguei em Lagos, que era tão bonito aos meus olhos eu
comparei a cidade com o céu, embora não tenha ideia como é o céu. Vi todos edifícios cumpridos e
bonitos e em cada rosto eu pude observar que havia felicidade (assim pensei). As pessoas pareciam
muito ocupadas cada um com o seu negócio. Fiquei animado e disse para mim mesmo, agora eu sei
que sou livre!
Cheguei em Akintola Road, Ilha da Victoria e fui bem recebido por Alice e seus pais. Os pais da Alice
sabiam do meu historial, pois, viemos da mesma aldeia, mas nunca souberam do meu relacionamento
com a filha deles. Alice, em seguida, apresentou-me a eles como um homem que escolheu para casar.
Os pais estavam chocados, mas depois de algumas discussões com ela, concordaram com a condição
de que eles iriam patrocinar os meus estudos. Alice rejeitou a proposta e pediu que os pais
autorizassem que eu fosse viver com ela em seu próprio apartamento. Os pais não aceitavam isto,
mas ela insistiu. Eles tiveram uma forte discusão por quatro dias e inexplicávelmente eles
concordaram e mudei-me com Alice para o apartamento.
Alice, uma garota muito bonita, disse-me que ela era uma contabilista no Standard Bank e que ela iria
tornar-me rico e dar-me tudo o que eu preciso nesta vida e ela disse-me: "Relaxe e divirta-se!" Minha
primeira impressão a cerca de Lagos era verdade afinal, poucos meses atrás eu estava em uma
pequena cabana em uma pequena aldeia cercada por ódio, fome e sofrimento e aqui estava eu
vivendo em uma grande cidade, em um apartamento bem decorado com uma bela "esposa", que tinha
prometido dar-me tudo o que a vida pode oferecer. Ela banhou-me com brindes, dinheiro, vestuário,
'amor' etc eu não sabia que o mundo estava cheio destas "coisas boas". O demônio realmente é um
enganador! Esta é a razão pela qual a escritura sagrada diz:
“O ladrão vem somente para roubar matar e destruir; eu (Jesus Cristo) vim para que tenham
vida e a tenham em abundância. " (João 10: 10).
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Somente o filho de Deus (JESUS CRISTO) pode dar vida e dar-lhe em abundância. Caro leitor, o
diabo não tem dom gratuito! Qualquer coisa que ele te der é para uma troca com a sua alma. Este
estado de euforia foi de curta duração, uma vez que após um período de três meses começaram a
acontecer coisas estranhas.

As Experiências Misteriosas
Uma noite, eu acordei nas horas mortas da noite e encontrei uma cobra jiboia ao lado, eu quis gritar,
mas não podia. Algumas noites, despertava para ver Alice mas o corpo dela era tão transparente
como um saco celofán. Noutras noites, ela desaparecia e reaparecia, e eu ouvia barulho estranho
pessoas dançando na sala, etc, eu já não podia suportar estes acontecimentos tão temerosos eu decidi
perguntar-lhe. A primeira reacção foi de violência e grave advertência. Ela disse-me: "Não me
pergunte novamente esta questão, ou então vou dar-lhe uma lição."
Desde então comecei a perceber que a minha vida estava em perigo. Então eu preferia o sofrimento
na aldeia do que a vida que eu vim descobrir em Lagos. Fiquei com medo da Alice. Dois dias
passaram e ela veio com sorrisos, presentes e me abraçou. Ela disse-me o quanto ela amava-me e
cuidou de mim e incentivou-me para não ter medo e prometeu explicar as coisas para mim mais tarde.
Ela levou-me a um clube nocturno e ali recordou-me da sua promessa de tornar-me rico etc, e disseme: "UM DIA VOCÊ SABERÁ TUDO O QUE EU SEI!". Voltamos para casa e a vida continuou normal
entre nós. Interiormente eu sabia que eu estava em perigo, mas eu não poderia escapar e fugir, pois,
para onde eu iria? É importante notar aqui que os pais da Alice não sabiam que a sua filha, embora
jovem, estava seriamente envolvida no ocultismo e espiritualismo e ela advertiu-me severamente para
que eu me mantesse calado e não dissesse nada aos pais se eu quizesse viver. Caro leitor, você pode
imaginar, uma menina de 20 anos a fazer todas essas coisas? O mundo via ela como uma garota
muito bonita e inofensiva trabalhando num grande banco, mas ela era agente de Satanás. Há uma
grande quantidade de Alices no mundo de hoje como você terá a ocasião de descobrir mais tarde
neste livro.

Uma Terrível Descoberta
Um dia, depois de ela ter ido trabalhar, eu decidi revistar o apartamento dela, aonde eu também vivia.
Como jovem que ela é, o apartamento estava bem mobilado. Ela tinha quatro frigoríficos onde vi
crânios humanos, diferentes partes do corpo humano tanto fresco e seco. No tecto vi esqueletos. No
outro canto do quarto que eu vi (mais tarde eu soube que é um altar), uma panela cheia de água, com
sangue e uma pequena árvore no centro do vaso, um vaso e um pano vermelho cobrindo o pote. Eu
não podia continuar. Agora eu sabia que eu era um homem morto e uma vez que eu não tinha para
onde fugir, eu rendi a minha vida para qualquer coisa que viesse, a vida ou a morte e manter fechados
os meus lábios. Alice voltou do trabalho e da forma como ela olhou para mim, eu sabia que mesmo em
seu escritório, ela sabia do que eu tinha feito em casa dela.

O Meu Encontro com o Mundo Oculto
No dia seguinte, ela pediu-me para seguir a ela para uma reunião. Eu era já um cativo e não tinha
escolha. Fomos para um grande edifício nos arredores de Lagos. Ao chegar (o prédio tinha uma sala
de conferência subterrânea), fui instruído por Alice para entrar de costas. Eu obedeci e entrei de
costas, ela também fez o mesmo. A sala era tão grande com cerca de 500 homens e mulheres jovens
sentados num círculo, acima deles estava um homem cuja cabeça só poderia ser visto mas o corpo
estava invisível, ele era o líder. Alguns desses jovens eram estudantes universitários com licenciatura
e mestrado, professores, etc. Alice pressionou um botão na parede e um assento saiu do chão e me
sentei. Ela fez o mesmo e o outro saiu para ela e ela sentou. Ela apresentou-me a congregação como
um novo membro e eles aplaudiram e acolheram-me. Alice foi promovida em resultado desta missão.
Tudo o que eles discutiram na reunião eu não cheguei de entender. No final da reunião quando
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estávamos prestes a sair, o líder pediu-me para voltar sozinho no dia seguinte. Este foi o meu primeiro
encontro com o mundo oculto.
Essa mesma noite, as 2.00 horas da madrugada (e esta é a hora habitual de reuniões e operações
perigosas de todas as forças das trevas e os seus agentes), Alice acordou e revelou-me algumas
coisas para mim. Ela disse: "Eu não sou um simples ser humano. Estou meia humana e metade
espírito, mas principalmente espírito. O que você vê no meu altar é o que eu uso durante a minha
oração, todas as manhãs, a fim de que os espíritos me deêm direcção durante o dia. Quanto à
esqueletos eu dir-lhe-ei mais tarde."
Eu nunca dizia uma palavra se quer. Ela trouxe alguns livros sobre mistérios do mundo para eu ler, e
com a minha mente inquisitiva, decidi curiosamente lê-los. Pouco depois fiquei interessado e
imediatamente ela também viu que eu estava interessada. Sem eu saber, ela enviou o meu nome a
uma sociedade oculta na Índia. Conforme já tinham-me instruido, no dia seguinte eu voltei para a
sociedade sozinho e lá havia outras nove pessoas e algumas testemunhas. Todos estávamos na fase
de iniciação. Fomos chamados para o centro da sala e as seguintes coisas foram administrados em
nós:
1. Uma mistura similar a uma massa, foi friccionada sobre nossos corpos. Isso qualificava-nos como
membro de pleno direito.
2. Um copo com um líquido como petróleo foi dado a nós para bebermos. Isto habilitava-nos a ser um
agente.
3. Uma substância similar a pólvora foi friccionada sobre as nossas cabeças. Isto habilita-nos a
estudar os mistérios do mundo espiritual.
Sem eu saber, esta cerimónia de iniciação estava sendo gravado na Índia e no dia seguinte recebi
uma carta. Na carta fui instruído a manchar a carta com o meu próprio sangue e reenviá-la para eles
através de uma forma como eles descreveram, mas esta forma não era o correio. A partir deste
ponto, não havia retorno; voltar significava morte sempre tive isso na mente e eu sabia que não havia
mais esperança para mim.

O Pacto com Alice
Cedo pela manhã, ela disse-me que havia uma importante cerimónia a ser realizada na casa. As 2.00
da madrugada ela trouxe uma criança viva que gatinhava. Em frente de mim, a Alice usou seus dedos
e arrancou os olhos da criança. O grito da criança quebrou meu coração. Ela de seguida esquartejou
a criança em pedaços e derramou o sangue e a carne em uma bandeja e pediu-me para comer. Eu
recusei. Ela olhou para mim e aquilo que saira dos olhos dela não pode ser explicado por escrito.
Antes eu achava que sabia o que estava a acontecer, mas não, derrepente eu estava a mastigar a
carne, mas também a lamber o sangue. Enquanto isto acontecia, ela disse: "Este é um pacto entre
nós, você nunca vai dizer acerca de mim a ninguém, nem um homem na terra ou dizer algo ou
qualquer coisa que você vê a mim fazendo. O dia que você quebrar este pacto então sua própria vida
será eliminada. Significando que o dia em que eu quebrasse este pacto seria morto.
Após este incidente, comecei a ter sentimentos estranhos dentro mim. Eu estava alterado e já não
podia controlar-me. Uma palavra de alerta para as mães. Você conhece a sua empregada/o,
ajudantes, trabalhadores? Qual é o seu passado? Você preocupou-se em saber tudo sobre sua
empregada/o, ajudantes, trabalhadores antes de confiar a vida de seus filhos, a sua casa, etc... a eles?
Como é que Alice obteve a criança que ela a pouco esquartejou, você poderá ter a mesma pergunta.
Portanto pais, saber o passado e o historial dos seus empregada/o, ajudantes, trabalhadores é muito
importante.
Alice quando viu que ela tinha conseguido envolver-me totalmente no espiritismo e estava
rapidamente desenvolvendo-me na `area, ela ficou satisfeita, pois sua missão tinha sido cumprida. Ela
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encontrou um apartamento para mim, ajudou-me a mobiliar e posteriormente cortou as nossas
relações.

O Pacto na Índia
A Sociedade em Deli na Índia, enviou-me uma segunda carta pedindo-me para ir ao Brasil. Nele
também fui instruído a fazer o seguinte: "Comer excretos deteriorados cheirando a rato, e ter relações
sexuais com espíritos no cemitério à noite."
Após eu ter cumprido com as instruções acima mencionados, fui proibido de ter qualquer relação
sexual com mulheres na terra. Enviei uma resposta à carta informando-lhes que eu não tinha visto de
entrada e não sabia como chegar à Índia. Neste momento eu tinha começado a fazer negócios. Eu
era um grande traficante, mas por causa destes poderes eu nunca tinha problemas com os
alfandegários, etc.
Comecei a ter uma grande quantidade de dinheiro, comida e materiais já não eram escassos. Um dia,
eu tranquei o meu apartamento e sai; ao voltar, abri a porta e eis um homem sentado no sofa. Eu tive
medo. Ele disse: "Você é Emmanuel Amos?" Eu disse que era. Ele disse: "Eu fui enviado para vir te
buscar e ires comigo até a Índia, por isso preparare-se." Eu tranquei toda as portas, fui e sentei-me ao
lado dele na almofada pronta para o próximo passo. Mas como um relâmpago, ele tocou-me e
desaparecemos.
O próximo lugar onde eu me vi foi numa grande conferência municipal em Nova Deli, Índia, com uma
grande congregação já sentada e esperando para saudar-nos. Trouxeram arquivos onde o meu nome
já havia sido escrito e pediram-me para assinar. Eu assinei. De seguida uma bandeja contendo carne
humana, cortados em pedaços com uma bacia de sangue foram trazidos. Cada um foi entregue uma
jarra vazia, em seguida, um homem sem cabeça veio verter o sangue para as jarras. Diferentes velas
e incensos também estavam sendo queimados.
O homem sem cabeça fez alguns
encantamentos/magias e todos beberam o sangue e comeram a carne e o encontro foi encerrado

A Iniciação na Índia
Agora, o meu período de teste tinha chegado. Eu fui enviado para um vale cerca de 200 metros de
profundidade. Nele haviam diversos e perigosos répteis e animais selvagens. Estes animais deveriam
torturar-me. Eu não devia gritar, se eu gritasse significava reprovar o teste e a conseqüência seria a
MORTE. Após sete dias de agonia que fui submetido, fui enviado para um lugar chamado "SELVA DA
INDIA".
Nesta selva, vi vários tipos de aves demoníacas; eram demoníacas porque alguns tinham rostos como
cães, gatos, etc, mas com asas. Dentro desta selva havia uma caverna, a caverna era aberta apenas
por aves demoníacas. Eles abriram a caverna e eu fui para dentro. As coisas que eu vi são difíceis de
explicar. Havia terríveis criaturas, alguns eram como seres humanos, mas com cauda e sem rosto
humano, etc Este foi outro local de tortura. A tortura ali poderia ser melhor descrito como semi-inferno.
Eu estive naquele estado, durante 7 dias, agoniado. Fui posto fora do local do teste.
Fui então enviado a uma grande biblioteca que continha grandes volumes de livros de estudo místico.
Eu depois selecionei dois livros: Abbysinia, o que significa destruição, e Assina, o que significa dar vida
e cura. Mais tarde me foi dado mais livros. Eu fui instruído a construir um altar logo que retornasse à
Nigéria com as seguintes coisas:



"Um pote nativo cheio de sangue humano,
Uma árvore no interior, um crânio humano, penas de abutres, peles dos animais selvagens, pele
de jiboia;
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Um grande metal brilhante ao lado do pote.

"O sangue dentro do pote de água deve ser tomada todas as manhãs com um encantamento aos
espiritos. Fui também aconselhado a nunca mais comer qualquer alimento cozido por homem, mas
que deveria alimentar-me supernaturalmente. Com todas estas instruções voltei a Nigéria da mesma
maneira que eu fui (desaparecendo), e cumpri todas regras.

O Regresso a Casa na Nigeria
Agora tornei-me uma parte integrante do espírito do mundo e poderia viajar à vontade para qualquer
parte do mundo. De acordo com os livros que trouxe, o espírito são seres que vivem no espaço.
Talvez eles iriam aumentar meus poderes, então eu decidi tentar. Eu vim para fora da minha casa, fiz
alguns encantamentos/magias e apelei/invoquei redemoinho do vento e desapareci. Eu encontrei-me
no espaço e vi estes seres, os espíritos. Eles perguntaram o que eu queria. E eu disse-lhes que queria
poderes.
Voltei a terra depois de duas semanas, após ter adquirido competências a partir deles. Tal como eu
disse anteriormente, eu já não podia controlar-me. Apesar de todos estes poderes que já tinha
recebido, ainda eram necessários mais e mais poderes! Eu então decidi ir ao submundo para provar o
que está escrito nos livros que me foram entregues.
Um dia, fui a um lugar escondido no mato, fiz algns encantamentos como vem escrito nos livros e
comandei o terreno para abrir-se. O terreno abriu-se e os demônios providenciaram escadas
imediatamente. Eu entrei fui para dentro. Havia uma escuridão total que só pode ser comparada com
uma das pragas que ocorreram no Egito como registado na Bíblia. Vi um monte de coisas que são
difíceis de explicar. Vi pessoas acorrentadas, pessoas usadas para fazer dinheiro - as funções destas
pessoas era trabalhar dia e noite para criar e fornecer dinheiro para os seus captores.
Vi alguns membros de elite da sociedade que estavam lá para fazer alguns sacrifícios para depois
voltar para o mundo com alguns dons que lhe são transmitidos pelos espíritos maus para ter o controle
do local onde são dirigentes/líderes. Vi alguns líderes das igrejas, que também lá estavam para
adquirir poderes, poderes de dizer/fazer uma coisa sem a Igreja questionar. Eu permaneci por duas
semanas e depois voltei a receber mais competências e poderes. As pessoas me viam, achavam-me
como jovem inocente, mas nunca sabiam que eu era uma pessoa perigosa. Há muitas dessas
pessoas ao nosso redor, na terra; apenas aqueles que estão em Cristo Jesus estão seguros no
verdadeiro sentido da palavra segurança.

O Pacto com a Rainha do Mar
Uma noite, eu decidi dar um passeio. Ao longo da via onde está a paragem de autocarros “Ebute
Metta”, eu vi uma dama jovem bela em pé. Eu não lhe falei dirregi a palavra para ela. No dia seguinte,
enquanto passava pelo mesmo local eu vi a ela no mesmo local. O terceiro dia eu vi-a novamente no
mesmo local e ao mesmo tempo que eu estava a passar ela chamou-me. Então eu apresentei-me
como Emmanuel Amos, mas ela recusou-se a apresentar-se.
Eu perguntei o nome dela e o endereço, mas ela só sorriu. Ela perguntou-me o meu endereço e eu
disse-lhe apenas a rua. Quando eu ía embora, ela disse que iria visitar-me um dia. Em minha mente
eu pensei, que era impossível, pois eu não lhe dei o número da minha casa, como então ela poderia
vir. Passado uma semana, ouvi alguém batendo a minha porta. Ela estava lá, a misteriosa mulher!
Saudei-a, mas na minha mente perguntei-me que esta bela senhora estava ali fazendo, sabia ela que
estava a pisar um terreno perigoso?. Entreti a ela e ela foi-se embora. Depois desta primeira visita, ela
veio visitar-me regularmente sem termos qualquer relacionamento.
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Constatei que, as visitas dela eram em um determinado tempo, e nunca eram minuto mais cedo ou
mais tarde, mas sim a mesma hora! Em algumas das visitas dela, eu levava-lhe a “Lagos Barbeach”,
ou para a “Paramount Hotel Ambassador”. Todo esse tempo, ela ainda não me tinha dito o seu nome.
Decidi não me preocupar com isto porque eu sabia o nosso relacionamento não iria desenvolver-se
mais do que isto, pois fui aconselhado a nunca mais tocar uma mulher.
De repente, ela mudou o periodo de visitas, ao em vez de ser de dia, ela passou a visitar-me de noite.
Durante uma das visitas, ela disse-me: "Agora é hora de você visitar-me". Nós ficamos juntos naquela
noite até as 8,00 da manhã do dia seguinte e partimos. No ônibus eu disse ao motorista para parar no
“Barbeach”. Perguntei-lhe: "Onde é que vamos?" Ela disse: "Não se preocupe, você vai conhecer a
minha casa." Ela levou-me para um canto do “Barbeach”, usando algo como um cinto amarrou-me a
ela e imediatamente uma força veio de trás e empurrou-nos para o mar. Começamos voar sobre a
superfície da água e em frente para o mar. Caro leitor, estas coisas aconteceram na minha forma
física! Em um ponto, afundamo-nos no mar e para a minha surpresa, vimo-nos percorrendo uma via
rápida. Nós estavamos numa cidade por baixo do mar com um grande número de pessoas muito
ocupadas.

Os Espíritos do Mundo
Ao chegar vi laboratórios, como laboratório de investigação científica, laboratórios de
projecçao/desenho e um anfiteatro. Na parte de trás da cidade, vi jovens raparigas bonitas e melhor
homens jovens. Nenhum idoso vi. Ela apresentou-me a eles e fui bem acolhido. Ela levou-me a
lugares como sala escura, sala de secagem, e sala de empacotamento. Ela então levou-me a uma das
principais fábricas e armazéns e, de seguida, levou-me a mansão dela privada. Lá eu sentei-me e ela
disse-me: "Eu sou a Rainha do Mar e gostaria muito de trabalhar com você. Eu prometo dar-lhe a
riqueza e tudo que precisas para acompanhar essa riqueza, a protecção, a vida e um “anjo" para
orientá-lo”.
Ela pressionando um botão uma bandeja saiu com carne humana (em pedaços), em que juntos
comemos. Ela comandou que aparecesse uma jiboia e mandou-me engolir. Eu não poderia, mas ela
insistiu, mas eu não podia, como eu poderia engolir uma jiboia viva. Ela então usou seus poderes e ela
fez com que eu engolisse a jiboia viva. Com este acto três pactos foram assinados:
A carne e o sangue humanos, a jiboia e o anjo demoníaco, estes estavam sempre lá para certificar-se
de que nenhum segredo foi revelado.
Ao 'anjo' foi dado poder de disciplinar-me se eu desviar-me/rebelar-me e também para me trazer
comida do mar a qualquer momento quando estivesse na terra.
Eu prometi respeitá-la sempre. Após esta promessa, ela levou-me para o outro lado do oceano, desta
vez uma ilha. Havia árvores e cada uma destas árvores tinham diferentes funções:
-- Árvore de envenenamento,
-- Árvore para matar,
-- Árvore para invocar, e
-- Árvore para curar.
Ela deu-me poderes para eu alterar-me para todo o tipo de animais marinhos, como hipopótamo, jiboia
e crocodilo e, de seguida, ela desapareceu. Fiquei no mar durante uma semana e, através de um dos
meios acima mencionado (como crocodilo) voltei para a terra.
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O Submundo dos Laboratórios
Eu Fiquei em Lagos, durante uma semana e voltei para o mar, desta vez por dois meses. Voltei para
os laboratórios científicos para ver o que estava acontecendo. Vi todos os psiquiatras e cientistas
trabalhando muito sério. O trabalho desses cientistas é desenhar belas coisas como automóveis ultra
modernos, armas sofisticadas e de conhecer o mistério deste mundo. Se fosse possível eles saberem
o pilar do mundo, eles poderiam tê-lo, mas graças a Deus, SÓ DEUS CONHECE, POIS ELE TEM O
PODER ABSOLUTO.
Cheguei ao laboratório de concepção e desenho e lá vi muitas amostras de tecido, diversos tipos de
perfumes e cosméticos. Todas estas coisas, de acordo com Lúcifer são para distrair a atenção dos
homens do Poderoso Deus. Eu também vi modelos diferentes de produtos eletrônicos, de informática
e alarmes. Tinha também uma TV atravez da qual eles detectam os que são renascidos em Cristo, isto
é os convertidos. Assim também sabem ver e diferenciar aqueles que são apenas frenquentadores
(ditos religiosos) de igreja e aqueles que são verdadeiros cristãos, os que temem à Deus.
Cheguei ao laboratórios da "câmara escura" e "secagem'. O quarto escuro é onde se mata qualquer
membro insubmisso/desobediente. O individuo que deve ser morto, primeiro é drenado o sangue da
pessoa e, em seguida, a pessoa é triturada numa sala de máquina e depois o pó é de seguida
ensacado e empacotado e conservado para os feiticeiros/curandeiros usarem nos seus
tratamentos/magias. Havia mais coisas que são difíceis de explicar por escrito. Apesar de todos estes
poderes em mim, eu ainda não estava qualificado para ter um encontro com o Lúcifer, mas apenas
qualificada para ser o seu agente. Fiquei satisfeito com tudo que eu já tinha, poderes que poderiam
enfrentar, desafiar e destruir as coisas que eu desejasse. Poderia haver quaisquer outros poderes
qualquer outro poder que eu cismasse/reflectisse dentro da minha mente.

Capítulo 3: O Reino do Satanás
“O ladrão vem somente para roubar matar e destruir; eu (Jesus Cristo) vim para que tenham
vida e a tenham em abundância. " (João 10: 10).
No regresso a Lagos, continuei na minha empresa e depois de duas semanas, fui novamente para o
mar. A Rainha do Mar deu-me o que ela chamou de sua "primeira tarefa". Mandou-me que eu fosse
para a minha aldeia para matar o meu tio, um destinto e poderoso curandeiro/feiticeiro, que foi o
responsável, de acordo com ela, pela morte dos meus pais.
Eu fui por obediência, mas não tinha matado a ninguém antes, eu não tive a coragem de matá-lo, mas
destrui sua medicina e destrui tudo, ele ficou sem nada. Como resultado deste acto ele perdeu todos
os seus clientes até à presente data. Mas a Rainha do Mar gostava de mim, ela me enviara de volta
para à mesma vila para matar às pessoas idosas, segundo ela, ajudaram na matança de meus pais.
Se esta era uma punição por ter desobedecido ou não, eu não soube.
Obedeci e fui para à vila e lá matei de facto os idosos e enviei o sangue deles para a Rainha do Mar.
Em conseqüência das circunstâncias misteriosas das mortes que causei as pessoas idosas na vila,
foram consultar um adivinho/curandeiro/feiticeiro nativo poderoso. Este emitiu um relâmpago para
investigar as mortes misteriosas. Infelizmente para este homem, eu encontrei este
advinho/curandeiro/feiticeiro nativo no espírito onde estava consultando aos espíritos e advertiram-lhe
para não revelar nada, se amasse a vida dele. Ele saiu e disse as pessoas idosas para irem para casa
e implorar a um de seus filhos a quem ofenderam e não mencionou o meu nome. O relâmpago que ele
havia emitido retornou e matou algumas pessoas e deixou tantas outras feridas no seio deles. Após
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este primeiro acto, os poderes em mim começaram manifestar-se por si próprios. Eu poderia deformar
uma menina se ela recusasse fazer uma amizade comigo, etc.

Meu Encontro com Satanás
Voltei mais tarde para Lagos. Um dia, uma menina cujo nome era NINA veio ter comigo. Os pais dela
eram do estado de Anambra era uma menina nova muito bonita mas vivia a maior parte do tempo no
mar, isto é no mundo subaquático do espírito. Era uma agente ardente da Rainha do Mar e muito má.
Ela odeia os cristãos de tal modo que vai a todo o vapor lutar contra o cristianismo. Eu encontrei-me
com ela primeiramente durante a minha visita ao mar. NINA veio para dar-me um recado da Rainha do
Mar.
Saimos juntos e imediatamente alcançamos a sala de conferência, quando cheguei lá ouvi que
tínhamos uma conferência com o Lucífer, o Satanás. Satanás, nesta reunião, deu-nos as seguintes
instruções: combater severamente os que crêem em Deus e não os descrentes, porque os descrentes
já pertencem a ele. Quando ele disse isto, um de nós perguntou: "porquê?" Ele disse que a razão era
porque Deus o expulsou do tal lugar ( recusou a chamar o lugar de paraíso, e durante todo encontro
ele nao mencionou o nome paraíso. No lugar de paraíso ele dizia aquele lugar) por causa do orgulho,
ele o Satanás não quer que nenhum cristão vá para o céu.
Disse-nos também que nós não devemos lutar contra os hipócritas pois “eles são como eu, disse o
Satanás. Continuando seu discurso disse-nos: "nós devemos somente combater os cristãos reais". “O
seu tempo estava próximo, conseqüentemente "nós devemos lutar como nunca antes e fazer
tudo por tudo para que ninguém entre ' naquele lugar”. No entanto, um de nós disse a ele: "nós
ouvimos que Deus enviou alguém para salvar a humanidade e resgatar todas as almas perdidas para
Deus. "Satanás então perguntou: "quem é esse?" Um de nós respondeu Jesus e para nossa grande
surpresa, Lúcifer caiu de seu assento e depois gritou para o homem que pronunciou o nome de
Jesus e advertiu-o que se ele amasse a vida dele então que nunca mais mencionasse este nome nas
reuniões.
É verdade o que está escrito na bíblia, “ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra
e debaixo da terra“ (Filipenses 2: 10), incluindo Satanás. Depois deste incidente ele incentivou-nos e
nos disse para não se preocupar por "estes cristãos", pois, ele o Lúcifer logo viria governar o mundo e
dar-nos-ía, a nós seus agentes, um lugar melhor de modo que nós não sofréssemos com o resto do
mundo e nós seríamos governantes. Ele continuou o seu discurso ele explicou que uma vez que o
homem gosta de coisas extravagantes, ele continuaria a fabricar em seu laboratório estas
coisas para que o homem não tenha nenhum tempo para Deus, assim ele usaria os seguintes
artigos para destruir o homem e a Igreja:
1. Dinheiro,
2. Riquezas,
3. Mulheres.
No final deste discurso ele terminou a reunião. Esta foi a minha primeira reunião com Satanás.
Diversas outras reuniões seguiram após esta reunião. Enquanto nós estávamos saindo, a Rainha do
Mar, que aparece agora em formas diferentes, convidou-me para a mansão dela. Introduziu cinzas
humanas com outras coisas dentro dos ossos dos meus dois pés, e uma pedra (não é uma pedra
normal) no meu dedo e algo mais dentro do osso de minha mão direita.
Cada uma destas coisas tem suas funções. A pedra em meu dedo dava-me poderes de ler o
pensamento de qualquer que estivesse contra mim. O osso na minha mão direita dava-me poder
de destruir e as cinzas nos meus pés era para fazer-me mais endurecido e tornar-me mais perigoso
e permitir também que eu transformasse-me em uma mulher, uma besta, um pássaro, um gato,
etc. Ela levou-me até a um dos laboratórios e ela deu-me um telescópio, uma TV e um vídeo. Os
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objectos introduzidos não eram coisas normais mas eram para serem usadas para detectar dentro da
Igreja, os cristãos nascidos de novo e os frenquentadores de Igreja.
Por fim, a Rainha do Mar deu-me dezasseis meninas para trabalharem como meus agentes. NINA
era uma delas. Eu voltei a Lagos armado com todos os “dons” acima mencionados.

Transformado num Agente de Satanás
Eu não tinha mais nenhuma sensibilidade nem misercórdia por uma criatura humana no meu
coração. Eu entrei na operação imediatamente e destruí o Five Duplex num lapso. Todos afundaram
por terra dentro com seus habitantes. Isto aconteceu em Lagos em Agosto 1982. O construtor foi
chamado a responsabilidade e acusado de não ter feito uma boa fundação e pagou multas pesadas.
Muitas destruições que acontecem no mundo não são provocados pelo homem. O dever do
diabo é roubar, matar e destruir. Eu digo outra vez, Satanás não dá nada de borla.
Eu causei muitos acidentes nas estradas etc. Um caso que eu gostaria de mencionar é sobre um
novo convertido que andava a testemunhar sobre a sua salvação e livramentos que recebeu. Ao fazer
isto ele causava muitos danos no mundo do espírito, assim eu planeei um acidente para ele. Um dia
ele estava numa paragem de ônibus de luxo em Lagos. Ele tinha uma audiência aonde ele devia dar o
seu testemunho cristão. Enquanto o ônibus estava a alta velocidade, eu desviei o ônibus para fora da
estrada e fui fazer embater com uma árvore. Todos os passageiros morreram excepto este novo
convertido.
A forma como ele escapou foi um milagre porque saiu do veículo através da bagageira e gritou: "Eu
estou salvo! Eu estou salvo!". Nós tentamos detê-lo para não testemunhar mas nós falhamos, não
conseguimos liquidá-lo.
Através da TV, nós vemos os homens que se arrependeram novamente mas seus pecados e
impreendemos uma perseguição séria para fazer com que eles retrocedam (saiam da presença
de Deus). Se após seis meses nós não conseguirmos fazê-lo desistir, nós atacávamos o seu negócio e
fazemos o negócio falir. Se ele/ela fosse um empregado civil nós fazemos que ele/ela seja oprimido
através do seu chefe, e se possível fazemos que o chefe lhe mande embora. Se depois de tudo isto
ele/ela permancer firme na presença de Deus e não desistir então nós é que desistimos. De facto ‘e
verdade quando Deus diz "sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fujirá de vós"
(Tiago 4:7). Mas se ele/ela desistir de estar firme na presença de Deus, então ele/ela é morto(a) para
que se elimine a segunda possibilidade de arrependimento.
Eu destruí muitas vidas humanas até ao ponto de o Lúcifer se agradar muito de mim, ele ficou alegre e
promoveu-me para presidente dos feiticeiros. Um mês após a minha promoção, convocou-se uma
reunião em que atendemos a mesma em formato de pássaro, gato e serpentes. Estas criaturas são
usadas pelas seguintes razões:
1. Transformar-se em pássaros faz com que um feiticeiro/agente satánico seja mais perigoso.
2. Transformar-se em gato faz com que feiticeiro/agente satánico sejam capazes de alcançar ambos os
espíritos maus e seres humanos.
3. Transformar-se em rato faz com que feiticeiro/agente satánico entre facilmente numa casa e durante
a noite torna-se em uma sombra, e transformar-se em ser humano para sugar o sangue da vítima.
Nesta reunião nós tivemos somente um ponto na agenda: “Os Cristãos”. Nós programamos para
realizar uma conferência Africana de feiticeiros na cidade de Benin em 1983. Nós publicamos isto em
todos os diários e em todos os meios públicos. Todas as forças das trevas foram mobilizadas e nós
estavamos muito confiantes e confidentes de que nada iria interromper esta reunião. Tudo foi planeado
bem e não havia nenhum detalhe esquecido. De repente, os cristãos na Nigéria entraram em oração,
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intersecção e louvores à Deus Pai Todo-Poderoso e os nossos planos foram todos espalhados. Não
somente isto aconteceu mas também houve uma confusão real no reino do Satanás, reino das trevas
(é verdade que Deus confunde os planos do diabo e vão os planos do diabo por àgua a baixo, porque
Deus é invencível ). Em conseqüência, a conferência dos feiticeiros não foi realizada na Nigéria. Os
cristãos devem notar que no momento em entram em louvores reais ao omnipotente ao Deus TodoPoderoso, lá iniciam problemas e confusão no mundo dos espíritos tanto no mar como no ar, e os
agentes de Satanás não tem nenhum lugar para descansar, não tem paz nenhuma. A oração é como
o lançar de uma bomba no nosso meio do reino das trevas e como resultado todos fogem para
proteger a vida.
Se os cristãos apercebessem-se e usassem o poder e autoridade que Deus lhes deu, eles controlariam
os assuntos de sua nação! Somente os cristãos podem salvar a nossa nação. Após este fracasso da
conferência, que era suposto ser realizada na Nigéria, a conferencia foi mais tarde realizada na África
do Sul, eu fui chamado de volta para o mar. Quando eu cheguei, eu fui dito que iria repousar no mar e
visitaria somente a terra para operações difíceis. Recebi novas funções: inventar magias/feitiços para
curandeiros/feiticeiros; Chefiar a área do controle e emitir os presentes, isto é abertura de Igrejas cuja
vestes são brancas (casas de oração), a abertura de maternidades, de lojas e fazer os clientes
enriquecerem, em troca de crianças e dinheiro. De seguida explico cada função em detalhe:
1. Abertura de Igrejas Cuja Vestes são Brancas
Quando um homem nos contacta para auxiliar na construção de uma casa de oração e ajudar a
executar curas etc., então ele é dado as seguintes condições:
a) Concordar doar para nós uma ou duas almas cada ano;
b) Em um determinado local do escritório da igreja a pessoa recebe a iniciação para a nossa
sociedade;
c) Não seria permitido a nenhum membro entrar na casa de oração com sapatos. (Lembre-se em casa
de curandeiro – no consultório e nas rezas aos espíritos não se entra com sapatos, nos mosques )
Quando o homem aceita estas condições, ele recebe de nós algo como cascalho branco, uns ossos
humanos, um sangue e uns encantos, tudo posto em um pote novo. Ele é instruído para enterrar este
pote com todo o seu conteúdo na frente da Igreja e erguer uma cruz no topo. Após enterrar o pote,
somente a cruz deve estar visível. É também recomendado a construir um lago ou manter uma bacia
com àgua onde os espíritos continuam a fornecer a água especial. Esta água é o que você ouve a
chamar "água santa" Muitas pessoas quando perturbados por espíritos do diabo, também conhecidos
por demónios, vão a estes homens/mulheres (chamados falsos profetas, feiticeiros, curandeiros, etc)
para serem curados e para tirar estes espíritos para fora. A verdade é que, ao em vez de tirar
demónios, eles adiciona-lhes mais demónios. Um diabo não pode expulsar diabo. O que o
profeta/curandeiro faz é, orar para o membro/cliente e depois dá-lhe um pano vermelho para pôr em
sua casa, e então recomenda ao membro/cliente para sempre orar com velas e incenso. Através deste
acto a pessoa convida-nos a ir a casa dele/dela. O membro/cliente é dito para trazer uma cabra etc.,
para o sacrifício. Estes sacrifícios são usados para que se cure o homem. Caro leitor, o profeta
falso/curandeiro/feiticeiro não tem nenhum poder para curar.
2. Abertura de Maternidades
Se uma mulher nos procurar para pedir ajuda na abertura de uma maternidade e fazê-la prosperar, ela
é dada as seguintes condições:
1 Num mês seria escolhido por nós uma criança das que foram nascidas na maternidade, para ser
morta, mas os outros meses as crianças viveriam."
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Se aceitasse esta condição, ela é dada também um encanto que atraí as pessoas para aquela
maternidade. Existem tais maternidades em Onitsha, em Lagos, etc, em tais maternidades sapatos não
são permitidos.
3. Abertura de Lojas de Fantasia:
Quando um homem nos contacta para receber ajuda a este respeito, ele é dado um anel com uma
condição de que nenhuma mulher pode ser permitido tocar no anel. Também deve concordar ser
nosso membro. Se aceitar estas condições, sua loja fica sempre cheia com os melhores
produtos/materiais do topo de gama e mais recente, trazidos por nós.
4. Resolução de Problemas de Esterilidade
Se uma mulher estéril (que não dá filhos) for a algum curandeiro/feiticeiro e se queixar que ela não
concebe, então ela é informada para trazer o seguinte:
Um galo branco, uma cabra, o giz nativo e alguns vestuários do bebé. Ela é dita para ir para casa.
Enquanto ela esta ausente, o curandeiro/feiticeiro/bruxo/adivinho traria até a nós todas as coisas que
ela foi dita para trazer. Nós misturaríamos os artigos trazidos com determinadas coisas que são difíceis
de explicar por escrito, e incluímos cinzas humanas. O curandeiro/feiticeiro/bruxo/adivinho usaria estes
medicamentos para cozinhar o alimento para a mulher comer, etc. Ela ficaria grávida e dar-se-ia o
nascimento, mas uma coisa é certa este bebé não é um ser humano normal.
Se a criança for uma fêmea viveria e até mesmo casar-se mas permaneceria estéril toda a vida. Se a
criança for um macho viverá e poderá morrer de repente, nunca vive para enterrar os pais. Eu gostaria
de mencionar aqui que a esterilidade é causado por demónios. Você pode ver uma mulher estéril aqui
na terra, mas ter crianças no mar.
Eu recomendo aos filhos de Deus a esperarem somente em Deus porque somente Deus dá crianças
reais.
5. Ganhar Dinheiro - Enriquecer
Se um homem/mulher nos viesse contactar porque quer enriquecer ou ter dinheiro, então ele é dado
as seguintes condições:
Será pedido para dar uma parte de seu corpo ou se tiver uma família ele seria pedido para trazer seu
filho. Se for solteiro, seria pedido para trazer seu irmão mais velho ou mais novo. Seja quem for que ele
decidir trazer, este deve ser da mesma linhagem ou nascida do mesmo útero.
Algo importante por mencionar é: durante a matança da vítima, o cliente é dado uma lança ou uma
seta (armas para matar). Todos seus familiares passam por um espelho e logo que passar a vítma que
o cliente doou, o cliente é dito para golpear a imagem e enquanto isto acontece a vítima doada morre
imediantamente aonde estiver.
Há outros métodos de execução mas uma coisa que o Satanás faz é certificar de que seja qual for o
método, o doador da vítma se torna responsável pela morte da vítima, por isso que ele faz com que o
doador abata a vítima com a lança e seta. Lembre-se o satanás não tem nenhum presente de borla
para ti! (DEUS SIM. ELE TEM E É DE GRAÇA) “ Ah! Todos vós, os que tendes sede, vinde as
àguas; e vós que nao tendes dinheiro, vinde, comprai e comei; sim, vinde e comprai, sem
dinheiro, sem preco, vinho e leite; Porque gastas dinheiro naquilo que nao é pão, e o vosso
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suor, naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que e bom e vos deleitareis com
finos manjares.” (Isaias 55.1- 2).

Capítulo 4: Como Satanás Combate os cristãos ?
"Quanto ao mais, sede fortalecidos no SENHOR e na força do seu poder. Revesti-vos de toda
armadura de Deus, para poderdes ficares firmes contra as ciladas do diabo; porque a nossa luta
nao é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e as potestades, contra os
dominadores deste mundo deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas
regiões celestiais." (Efésios 6: 10-12 )

Lutando Contra os Cristãos
Depois que recebemos o comando do Lucifer para lutar contra os cristãos, nós então sentamos e
traçamos as seguintes estratégias:
1. Causar dõenças.
2. Causar esterilidade.
3. Causar sono na Igreja.
4. Causar confusão, contendas e guerrinhas na Igreja.
5. Causar o desinteresse/desânimo/frouxidão na Igreja.
6. Fazer os cristãos serem ignorantes da palavra de Deus.
7. Pela moda criando rivalidade, concorrência e imitação.
8. Lutar/atacar fisicamente.
Dos mencionados, eu gostaria de explicar dois:
1. Lutar fisicamente:
Com a TV que me deram, eu via os cristãos nascidos de novo. Nós não lutamos com hipócritas (os que
vão a Igreja, mas não mudam continuam em pecado, são religiosos frenquentadores de igreja mas não
temem à Deus) porque Eles já nos pertencem. Para iniciar a luta, nós enviamos então as nossas
agentes primeiramente às Igrejas grandes. Dentro das igrejas ficam mascando chuwingas ou
fazem uma criança gritar/chorar ou fazer qualquer coisa que distrai os crentes de
ouvir a palavra de Deus. Podem também entrar espiritualmente e fazer com que os
crentes adormeçam quando a pregação estiver a decorrer. Se nenhuma destas
tácticas funcionarem e o agente reparar que a palavra de Deus penetrou e tocou um
crente, os agentes ficam a espera do crente fora da igreja e assim que o crente sai, um
deles cumprimenta o crente e oferece a ele/ela um presente (e o presente é sempre
o que você gosta, muitos crentes muitas vezes pensam que é uma benção de Deus, é
preciso prestar muita atenção e orar sem cessar) e o agente vai parecer muito amável e
gentil. Ele/Ela faz tudo por tudo, antes que o crente aperceba-se do que está acontecendo,
para o crente esquecer tudo o que o crente aprendeu na Igreja. Mas para um cristão
realmente convertido, não cai nas estratégias acima mencionadas, e então os agentes,
após o culto, cumprimentam e manifestam o desejo de conhecer a casa do cristão com o
pretexto de que é nova na cidade e não conhece muitos cristãos ao redor.
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Enquanto decorre a conversa a caminho de casa do crente o agente compraria
rapidamente bananas para o cristão, e este encara este gesto como de amizade e amor. O
agente ao conhecer a casa do cristão tem como objecivo de continuar a visitá-lo até
finalmente apagar a luz de Cristo, isto é afastar o cristão da presença de Deus, parar
de buscar à Deus, parar de ir à Igreja, posto isto o agente para de fazer visitas à casa do
cristão. As operações principais dos agentes nas Igrejas vivas e nas adorações são:
desanimar os cristãos de ler e estudar a palavra de Deus, e desse modo fazê-los
ignorantes da autoridade, o poder e as promessas de Deus. Nas cruzadas, os
agentes (meninas) são enviados para causar contendas e guerrinhas.

Como Cristãos são Identificados?
Os cristãos não são identificados a olho nú pela biblia que eles sempre carregam ou por
muitos cultos de adoração que eles participam. Os cristãos são conhecidos no mundo
espiritual, atravéz da luz que sempre brilha continuamente. Esta luz é similar a
luz brilhante de uma vela e localiza-se no coração ou faz um circulo em redor da
cabeça ou uma parede de fogo que envolve todo o corpo. Quando um cristão está
andando sozinho, na longitudinal, nós os agentes vemos anjos que andam junto com
eles, um pela direita, um pela esquerda, e um atrás. Isto faz com que seja
impossível para nós aproximar-nos do cristão real.
A única maneira que nós encontramos para penetrar na vida de um cristão é fazer com
que o cristão peque, provocando assim buraco na proteção para que nós possamos fazer
danos. Quando um cristão está dirigindo um carro e nós queremos prejudicar o cristão,
nós deparamos que o cristão nunca está sozinho no carro. Há sempre um anjo com o
cristão. Oh! Caros cristãos se soubessem somente o quanto Deus tem para vocês,
não se metiam em pecado e nem viveriam descuidados!

Fazer o Cristãos Sair da Presença de Deus
Sendo eu um presidente promovido pelo Lúcifer, eu enviava agentes (meninas) às igrejas
vivas e aos encontros de adoração à Deus. Estas meninas são bem trajadas e depois que
se prega a palavra saem para a chamada do altar, e fingem ter recebido Cristo Jesus e
oram para elas. No final do culto, elas ficam a espera para conversar com o pastor que
naturalmente está muito feliz por causa do novos convertidos.
As ditas convertidas (as agentes) podem mesmo seguir o pastor até a casa dele. Se o
pastor não tiver o espírito do discernimento as agentes vão dominá-lo e levá-lo a pecar
por meio do acto sexual considerado fornicacão ou adultério. Isto ocorre no momento em
que o pastor admira a agente com desejos. O acto da fornicação continua até que
finalmente o Espírito do Deus no pastor, sai, isto é a luz brilhante que identifica os cristãos
reais no mundo espiritual apaga-se, aí a missão do agente é declarada cumprida.
Neste contexto, eu gostaria de dar um testemunho de um cristão que ministrava a palavra
de Deus. No mundo do espírito, das trevas, este homem é conhecido como um homem de
Deus. Quando ele orava havia sempre uma confusão entre nós no mundo do espírito. Nós
enviamos as agentes meninas. Este homem alimentáva-as mas recusava ser seduzido. As
agentes fizeram tudo que poderiam mas nunca tiveram sucesso. Em conseqüência, estas
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meninas foram mortas pelo Satanás por não terem cumprido a missão. Então, eu
transformei-me em mulher e fui até à ele, e por meio de palavras e acções tentava
seduzí-lo, mas era em vão, ele era espiritualmente muio forte. Este era demasiado para
mim, assim que eu não estava conseguindo seduzi-lo eu decidi matá-lo, iliminá-lo
fisicamente. Um dia, este cristão foi à cidade no mercado da estrada de “Oduekpe”. Eu
prestei muita atenção para ele e quando baixou para ver o preço de alguns produtos, eu
rodei um reboque que estava próximo e carregado com os óleo de cilindros, o reboque
golpeou o poste de tensão alta da NEPA (o mesmo que EDM) e caiu para a direita no
mercado, matando muita gente, mas o tipo escapou. Como ele escapou foi um milagre.
Um outro dia, vi-o a viajar à cidade de “Nkpor” a pé. Eu rodei outra vez um camião do
exército, que estava próximo e carregado com armas, para matá-lo. O camião entrou em
linha reta na estrada nova do cemitério, matou muita gente, mas este cristão escapou
outra vez. Depois que esta segunda tentativa que nós empreendemos falhou, nós
desistimos dele. E ele está ainda vivo!
Por causa de um único cristão, o diabo pode decidir destruir muitas almas,
pensando ele que pode matar o cristão, mas a verdade é que o diabo falha
sempre. Estes incidentes aconteceram e acontecem até hoje à muitos cristãos na terra,
mas Deus Pai Todo-Poderoso, sempre livra-os. O problema é o diabo não desiste. Os
pensamentos do diabo são sempre: "eu posso conseguir." Mas nunca consegue . Desde
momento que o cristão ande verdadeiramente com amor de Deus e permaneça
nele e não se deixar levar pelas coisas do mundo que conduzem ao pecado, o
diabo nunca tem sucesso, não importa quão duramente o diabo impreender as
suas investidas. Somente o descrente é que está a merecê do diabo.
A Opressão do Cristão
Isto acontece na maioria parte nos sonhos. Um cristão pode ter os o seguintes sonhos:
1. Um familiar morto visitando ao cristão.
2. Mascarados perseguindo ao cristão.
3. Nadando com amigos no rio.
4. Amigos que trazem comida para o cristão comer.
5. Uma mulher solteira/casada tendo relações sexuais com um homem. Isto é mau, se ela
não for liberta, conduz às vezes a esterilidade.
6. Uma mulher grávida vê-se no sonho a ter relações sexuais com um homem. Isto é
mau, se ela não for liberta, conduz às vezes ao aborto.
Se um cristão está passando por pelo menos uma das situações acima descritas não deve
ignorar, mas sim deve examinar-se confessar todo os pecados que conhece à Deus,
expulsar todos os demónios e pedir a Deus que restaure o que quer que tenha sido
alterado na vida dele/dela. Isto é muito importante. A pessoa deve também procurar a
ajuda e os conselhos de um cristão maduro cheio de Espírito de Deus, mais velho na fé.

Como Satanás Ganha Almas para o seu Reino
Quando Jesus Cristo ía para o céu, deu a seus discíplos um comando: "vão a todo o
mundo e façam discíplos de todas as nações." Enquanto alguns cristãos esperam ainda
uma oportunidade mais apropriada e mais conveniente para obedecer este comando, o
satanás deu também este comando a seus agentes. A diferença é, os agentes do diabo
são mais sérios em ganhar almas do que os cristãos!
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Uma das áreas de onde o diabo ganha almas é nas escolas secundárias,
especialmente escolas das menina. Algumas de nossas meninas são enviadas nas
escolas como estudantes. Nós fornecemos toda a roupa interior o mais caro e
recente. Esta é uma estratégia principal, porque no lar das meninas, elas gostam de ficar
somente de roupa interior. Nossos agentes, são equipados para não faltar nada,
cosméticos, vestidos, roupa interior, livros, provisões e dinheiro. Um sabonete
particular ser-lhe-ia dado para emprestar a todo o estudante que pedir. Uma
menina que deseja ser como ela seria atraída e a amizade é estabelecida. Gradualmente a
agente criaria uma amizade mais forte. Nesse momento a agente apresenta a ela a nós e
nós passamos a visitar e a dar-lhe presentes para suprir todas as suas necessidades.
Assim ela entrega-se a nós de livre e espontânea vontade. Por sua vez ela agiria como
agente e ganharia outras meninas e assim por diante. Este plano é executado
miniciosamenete com uma determinação tal para não falhar absolutamente nada.
Uma coisa que devo dizer claramente: Satanás não força a ninguém. O que ele faz é
atrair-te e fazer com que tu te entregues de livre e espontânea vontade. Por isso
a biblia diz: "sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fujirá de vós"
(Tiago 4:7).
A outra área onde o Satanás ganha almas para o servir, é nas boleias. Nós enviamos
nossas meninas que são agentes para a estrada para pedirem boleias, e geralmente as
nossas agentes são muito bonitas, formosas, atractivas com roupas de luxo. Nos hotéis
também existem muitas e através destes métodos nós atraimos homens e mulheres para
servirem o diabo. Muitas pessoas que nós vemos em panfletos ou anúncios em
como são dados por desaparecidos, foram vítmas ao darem boleias às meninas
que não conhecem.
Portanto cuidado a quem você dá boleia no seu carro.

Capítulo 5: O Meu Encontro com Jesus Cristo
No mês de Fevereiro 1985, nós tivemos a nossa reunião normal no mar, depois do qual eu
decidi viajar para “Port Harcourt” em “Rivers State”, para visitar a esposa do meu falecido
tio. Eu encontrei-me com um homem chamado Anthony. Tinha uma oficina na junção de
“Nwaja”, ao longo da estrada onde fica Transportes-Amadi, em “Port Harcourt” em “Rivers
State”. Ele ligou para mim e uma vez que no mundo espiritual nós temos uma lei de nunca
recusar chamadas, então decidi responder a chamada dele. Eu fui ter com ele na tarde da
quinta-feira da mesma semana. Começou por dizer que Deus deu-lhe uma mensagem
para mim. Tirou a bíblia e começou a pregar. Haviam outros três cristãos sentados (um
homem e duas mulheres). Ele continuou com a pregação por muito tempo e eu não tinha
certeza que ouvia tudo o que ele dizia. Pediu que eu ajoelhasse e olhasse para baixo para
orarem. Eu obedeci e ajoelhei-me para baixo calmamente.
Logo que ele começou com as orações. Eu fui abatido para o chão pelo Espírito do
Deus e caí. Eu esforcei-me para cima e estive como um ferro. Eu destruí as cadeiras de
ferro dentro da oficina. Eu olhei para fora e vi três de nossos membros do mundo
espiritual, um homem e de duas meninas. Vieram em forma humana e moveram-se
para a porta mas por causa do Poder do Deus não poderam entrar.
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Eu estou certo que foram alertados no mar de que havia um problema e usando a TV
souberam onde o problema estava a decorrer e enviaram uma equipe de salvamento. Isto
acontece sempre que um dos membros enfrenta problemas. Quando os dois homens
cristãos puxaram-me para baixo e puseram de joelhos, as meninas continuaram a orar e
expulsando demónios, mas elas não estavam a ser específicos. Perguntaram-me se eu
acreditava em Jesus Cristo, eu não disse nada. Disseram-me para chamar o nome de
Jesus, eu recusei. Perguntaram-me do meu próprio nome e eu lhes disse. Esforçaram-se
por horas e deixaram-me ir. Nenhum espírito foi removido de mim, assim como entrei eu
saí da mesma maneira.

O Evento na Igreja.
No dia seguinte era sexta-feira, eu fui convidado pelo mesmo Anthony a participar na
vigília da noite na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em “Silver Valley”, “Port
Harcourt”. Eu aceitei este convite porque participar na Igreja e fazer os crentes sonecarem
e causar confusão era parte de nossas funções. O programa começou com cânticos. Nós
cantamos até que um dos membros entoou uma canção popular de uma banda cristã, que
enfatizava o poder de Jesus Cristo.
Então eu comecei a rir. Eu ri porque quando no espírito eu olhei as vidas dos crentes na
Igreja quase que três quartos dos crentes que cantavam este cântico viviam no pecado.
Eu soube que por causa dos pecados em suas vidas, estavam expostos e puderiam
ser feridos seriamente pelos poderes das trevas. É importante que os cristãos
obedeçam a Palavra de Deus e não viverem em pecado, arrepender-se e não
permitir que o pecado prevaleça em suas vidas. Nesse culto nós éramos quatro
agentes e éstavamos cantando e batendo palmas com eles.
É importante enfatizar que quando o culto inicia,
os cristãos devem ser
recomendados primeiramente a confessar seus pecados, de seguida entrarem em
um período de louvores reais à Deus. Isto fará com que um agente de Satanás
presente no culto sinta-se incomodado e fuja pela própria vida.
Neste culto em particular nós estávamos muito confortáveis e entrámos mesmo em
operação. Muitos começaram dormir, os cânticos enfraqueceram e as coisas andaram a
zig-zag. O irmão Anthony já lhes tinha dito acerca de mim, assim que eram
aproximadamente 2.00 horas da madrugada chamaram-me para frente para orar para
mim. Assim que eu saí para parte dianteira começaram a invocar o sangue de Jesus. Eu
parei e disse-os: " a solução não é invocar o sangue de Jesus. Eu sou um membro
superior secreto da sociedade satánica. Se vocês concordarem que podem- me libertar,
então eu posso ajoelhar-me" . Estas palavras que eu falei não foram premeditadas. O
sangue de Jesus assusta os demónios e protege o crente, mas não expulsa
demónios. Os demónios são expulsos
somente quando o cristão usa sua
autoridade e dá o comando em nome de Jesus.
Eles concordaram e eu ajoelhei-me e fiquei com a cabeça baixa. Nesse mesmo momento
uma irmã conduzida pelo Espírito de Deus gritou e disse: "se você não é digno, não se
aproxime!" Eu estou certo que muitos não compreenderam o que isto significou. É
perigoso para um cristão que vive no pecado expulsar demónios. Muitos retiraramse e alguns saíram para orar por mim.
Para apoio espiritialcContacte : IGREJA MONTANHA DE FOGO E MILAGRES - MOÇAMBIQUE (Perto da esquina das avenidas Joaquim Chissano e e Milagre Mabote)
Telefone; +258 82 418 3762 ou 84 041 1578; E-mail: eclesiastes.eclesiastes@gmail.com
Pag. 20 de 36

No entanto começaram e invocaram o nome de Jesus, eu ouvi um estrondo grande dentro
de mim e caí no soalho. Imediatamente o demónio que permite que eu voe entrou em
acção. Eu comecei a correr com o meu peito fora. Qualquer um possuído com este tipo de
demónio voador é sempre muito mau e perigoso. Os irmãos na Igreja não viram o que
estava acontecendo espiritualmente. Eu estava funcionando por causa do poder mais forte
no salão do culto.
Duas forças opostas entraram em acção e a atmosfera mudou. Eu derrepente levantei-me
e tornei-me violento etc. Um demónio saiu de mim e possuiu um menino no seio da Igreja
e começou a lutar com eles, tentando resgatar-me. Os irmãos não perderam tempo com
este menino, puseram a ele e outros que estavam com medo numa sala de vestuário da
Igreja e tracaram-lhes lá dentro. Isto continuou até que eram 7.00 da manhã. Eu estava
fisicamente fraco e esgotado e sentei-me e fiquei quieto, então os irmãos vieram cercarme outra vez começaram a gritar: "nomeie-os!" "Quem são eles?" etc. Eu mantive-me
calado. Após a espera por muito tempo eu não disse nada, eles estavam enganados ao
acreditar que eu já tinha sido liberto. Oraram e depois despedimono-nos. Eu estava assim
fisicamente fraco que era difícil de eu andar para fora da Igreja. Mas algo aconteceu,
porque assim que eu sai para fora da Igreja e atravessei a estrada, eu tornei-me muito
forte fisicamente. Talvez alguns dos demónios que sairam voltaram. Eu tornei-me muito
irritado e decidido fazer vingança na Igreja. Dizia eu para mim que "estas pessoas tinhamme insultado" e por este insulto eu estava com vontade de voltar a Lagos e adquirir mais
poderes com outros tão maus quanto eu, e voltar então para fazer vingança em todos os
membros da Igreja Assembleia de Deus em “Port Harcourt” em “Silver Valley”.

A Caminho de Lagos
Ao chegar na casa da esposa do meu falecido tio, disse-lhes que eu estava saindo para
Lagos imediatamente. Eu recusei que me persuadissem para permanecer e apanhei um
táxi para “Motor 3 Mile Park” onde apanhei outro taxi para “Onitsha”, minha intenção era
parar em “Onitsha” para visitar um amigo e prosseguir para Lagos. Quando cheguei a
“Omagwe” a caminho de Lagos, onde existe uma junção com o aeroporto internacional, eu
ouvi uma voz que chamou-me pelo meu nome nativo "NKEM". Eu virei e olhei ao redor
para ver se havia uma cara conhecida no táxi mas não reconheci ninguém. Somente
minha mãe chamava-me por esse nome, todas pessoas includindo o mundo do espírito
conheciam-me por Emmanuel. Quando eu estava ainda querer entender que voz era
aquela, a voz veio outra vez: "NKEM, vais me trair outra vez?" Eu não reconheci a voz
mas a voz continuou perguntando-me: "vais me trair novamente?” Derrepente eu fui
atacada por uma febre forte. A temperatura do meu corpo era tão elevada que os outros
passageiros o sentiam. Um deles perguntou-me: "o Senhor estava doente antes da
viagem?" Eu disse-lhes que estava bem e não tinha dores de cabeça quando parti de
“Harcourt Port”. Em “Umuakpa” em “Owerri”, eu tive um colapso dentro do táxi. De
seguida sei que estavam dois homens, altos e enormes, que vieram buscar-me, um a
minha esquerda e o outro a minha direita, e não me falaram uma palavra. Estes homens
conduziram-me por uma estrada muito áspera com garrafas e metais. Enquanto nos
movíamos, estas garrafas e metais cortavam-me e eu comecei a gritar mas estes homens
não diziam nada nem uma palavra. Continuamos até uma estrada expressa. Aqui um
deles disse: "você é um homem procurado!" e depois continuamos, fomos para um
edifício muito grande e longo que parecia um salão de conferências. Assim que nós
pisamos o pavimento uma voz do interior disse: "faça-o entrar!" Fizeram-me entrar e
desapareceram, deixando-me sozinho. O que eu vi dentro deste salão é difícil de explicar,
Para apoio espiritialcContacte : IGREJA MONTANHA DE FOGO E MILAGRES - MOÇAMBIQUE (Perto da esquina das avenidas Joaquim Chissano e e Milagre Mabote)
Telefone; +258 82 418 3762 ou 84 041 1578; E-mail: eclesiastes.eclesiastes@gmail.com
Pag. 21 de 36

mas eu tentarei explicar tanto quanto eu posso. O salão era bem decorado e assim grande
e longo que era difícil de ver o fim do mesmo. Eu andei ao longo dele e no meio pude
então ver a extremidade. Na extremidade estava um altar. Eu vi uma lua e as estrelas que
cercam o sol. Então eu vi um trono e assentado nele estava um homem muito elegante
bonito com umas veste que brilham como o sol. Ele disse: "vem!" Mas por causa de seu
brilho eu não conseguia mover-me. Sempre que eu tentava mover a perna eu caía.
Levantei-me e tentei outra vez e caí.
De repente uma lua saiu do trono onde se encontrava o homem sentado e moveu-se pelo
tecto directamente para onde eu estava. Então duas mãos saíram da lua, prenderam a
minha cabeça, agitaram o meu corpo físico, retiraram o corpo como se retira um vestido,
e o real de mim apareceu. As mãos dobraram o meu corpo como se dobra um pano e
deixou-o num canto. A lua moveu-se para o trono e então o homem disse outra vez:
"vem!"

A Limpeza Espiritual
Eu andei até um ponto e o homem saiu do trono em minha direcção, removeu os meus
pés um após outro e despejou tudo que havia neles para fora e voltou a colocar. Fez o
mesmo com minhas mãos e colocou-as de volta, de fato em todos os lugares onde a
Rainha do Mar tinha posto os poderes. Na minha mente estava curioso em saber quem
este homem que sabe todos os pontos aonde tinham colocado este poderes e como ele
sabia. Depois que ele terminou ele foi para o trono e pediu que eu fosse até a ele. Logo
que comecei a andar, determinados objetos começaram cair do meu corpo, escamas
caíram de meus olhos, etc., mas antes de eu chegar no altar o cair dos objectos parou e
perguntou-me, "ONDE É QUE VOCÊ VAI?".
Eu respondi e disse: "eu estou indo a “Onitsha” visitar um amigo." Ele disse-me "sim,
mas eu mostrar-te-ei o que você tem em sua mente." Até aquele momento eu não
sabia com quem ele era, mas uma coisa estava na minha mente, aquele homem era mais
poderoso do que todos os poderes que eu tinha recebido das trevas. Ele acenou a um
homem e pediu que mostrasse-me o que eu concebi no meu coração para a minha
viagem. Este homem levou-me para um quarto e abriu algo como um quadro-preto. De
fato, se houvesse uma maneira de escapar eu poderia ter escapado, porque diante de mim
estava escrito tudo o que eu tinha planeado contra os cristãos, a vingança contra a Igreja
Assembleia de Deus, em “Silver Vale”. O homem trouxe-me para trás do altar e deixoume ali e saiu. O homem poderoso saiu do trono e levou-me com as suas mãos disse-me
que queria mostrar-me determinadas coisas. Enquanto caminhavamos para onde queria
mostrar-me essas coisas ele disse: "eu não quero que pereças mas sim salvar-te e
esta é tua última chance. Se você não se arrepender e vir me servir, você
morrerá. Eu mostrar-lhe-ei o domicílio do obdiente/salvo e o domicílio do
desobdiente”. Foi aqui que eu perecebi então que o homem poderoso era Jesus Cristo.
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As Revelações Divinas
Nós entramos em uma sala e Ele abriu algo como uma cortina. Eu vi o mundo inteiro,
povos e todas as actividades que ocupam as pessoas. Eu vi cristãos e descrentes fazendo
uma coisa e outra.
Nós entramos na segunda sala . Abriu uma cortina outra vez e o que eu vi era uma vista
penosa. Povos acorrentados! Chamou estes povos "os hipócritas". Estes povos tinham
um olhar triste, aflito e Ele disse: "permanecerão desta maneira até o dia de
julgamento”.
Nós entramos na terceira sala. Abriu uma cortina e eu vi muitos povos alegres com roupas
brancas. Desta vez eu perguntei-lhe: "quem são estes?" Disse Ele: "estes são os
redimidos esperando suas recompensas." Nós entramos na quarta sala e o que eu vi
metia muito medo.
Caro leitor, é difícil descrever. Vi uma cidade inteira sobre o fogo. O inferno é real e
terrível. Se você foi levado a acredita que o céu e o inferno estão aqui na terra e que não
há vida depois da morte, então você precisa mudar a tua crença, desde já recomendo-lhe
e saiba que existe muito bem um inferno real e há um céu real!
Quando Jesus Cristo esteve na terra ele advertiu ao homem sobre o inferno. Eu digo outra
vez, inferno é real. Eu vi e é um lugar terrível. Eu perguntei-lhe: "o que é isto?" Sua
resposta foi: "isto foi preparado para Satanás e seus anjos e para o que desobedece a
palavra de Deus." Ele chamou-os como está escrito em (Apocalípse 21: 8) "Quanto
porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abominaveis, aos assassínos, aos
impuros, aos feiticeiros, aos idolátras e a todos os mentirosos, a parte que lhes
cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte.”
Nós entramos em uma quinta sala e quando abriu uma cortina, o que eu vi pode somente
ser descrito como GLORIOSO. Era como se nós olhássemos do alto da montanha. Eu vi
uma cidade nova. A cidade era assim grande e bonita! As ruas são feitas de ouro. Os
edifícios não podiam ser comparados com algo deste mundo. Ele disse: "esta é a
esperança dos santos. Você estará lá? " Imediatamente eu respondi" sim!" Depois
disto nós fomos para a parte trazeira do trono e Ele disse-me: "vá e dê o tesmunho do
que eu fiz para você."
Levou-me para uma outra sala e quando abriu uma cortina eu vi tudo que eu iria enfrentar
na minha viagem para “Onitsha” e a “Lagos” e como Ele finalmente me libertaria. Após
isto Ele disse-me: "não temas, não esteja com medo, vai, eu serei contigo."
Conduziu-me para fora do salão e desapareceu.
Eu acordei em uma cama na casa de um outro homem. Eu depois gritei, um homem e sua
esposa vieram dos seus quartos. Primeiramente espreitaram e depois vieram então ter
comigo. "porque eu estou aqui?" Eu perguntei. O homem narrou como eu tive o colapso
em um táxi e como me carregaram para a Catedral Católica lá em “Owerri”. Como
chamaram o médico, que veio examinar-me e tendo dito que o meu pulso era normal e
que deviam esperar e ver o que aconteceria. O doutor deu-lhes a garantia que eu iria
sobriviver. O homem confessou também que não sabe porque acreditou no que o médico
disse e porque tomou a responsabilidade de levar-me para casa dele.
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O casal perguntou-me qual era o meu nome e endereço, o qual eu lhes dei e em seguida
mantive-me calado e nunca lhes contei da minha experiência. Eu permaneci calmo com
esta família amável por dois dias e então o homem e sua esposa dirigiram-me ao “Owerri
motor park”, onde eu apanhei um táxi para “Onitsha”. Tudo o que o SENHOR me mostrou
sobre a minha viagem aconteceu, um evento atráz do outro. Na manhã seguinte muito
cedo apanhei o taxi para Lagos. Na manhã seguinte obedeci e apanhei outro taxi para
“Harcourt Port”. Eu pergunto-me frequentemente, porque o SENHOR quis salvar um
homem como eu, eu que era mau, destruidor, um agente de Satanás! Eu encontrei a
resposta nestas três palavras: Deus é Amor. Certamente, Deus é Amor!

Capítulo 6: A Tentação e a Vitória
"As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem: Eu
lhes dou a vida eterna; jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão
"Joao 10: 27-28
Após a minha conversão para Cristo, a primeira coisa que aconteceu foi, todos os
presentes da Rainha do Mar, o telescópio, a TV, camisas, fotografias que eu tirei dentro
dos laboratórios do mar e as fotografia da Rainha do Mar, que estavam no meu
apartamento, desapareceram.
No retorno a “Harcourt Port”, eu tive a pressa de testemunhar o que o SENHOR tinha feito
por mim mas na Igreja não fui permitido. A esposa do meu falecido tio, que também é
cristã, ela levou-me para junto de uns dos pastores, mas a pergunta que faziam era:
"trouxe o ficha?" . Mais tarde percebi que o que eles queriam dizer era uma confirmação
de que eu era crente daquela Igreja. Mas o que têm a ficha a haver com o meu
testemunho do poder de Cristo e o que Ele fez por mim, tendo me transportadodo poder
das trevas para o reino de Seu filho amado, em quem eu tenho redenção pelo sangue de
Jesus, e recebi o perdão dos meus pecados?
Eu fiquei triste, pois estava sabendo que o Satanás não estava permitindo que os novos
convertidos testemunhassem, especialmente aqueles que estavam profundamente
envolvidos em suas atividades, o Satanás faria tudo por tudo para parar tais testemunhos.
Outra vez eu recordei que o SENHOR instruiu-me claramente "vai e dê testemunho do que
eu fiz para você" e ali eu estava enfrentando a rejeição. Talvez não era ainda o tempo.
Assim eu decidi sozinho dar meu testemunho a qualquer um.
Eu viajei em negócio com os três comerciantes de “Aba” a “Togo”. Lá eu comprei bens no
valor de N160, 000 (cento e sessenta mil Naïras). Fora desta quantidade meu dinheiro
pessoal era N 70,000 os N 90,000 restantes foi um empréstimo dos comerciantes em
“Aba”. Dentre as coisas que eu comprei haviam pacotes de laços, drogas variadas
(especialmente antibióticos), injeções, termômetros, etc. Na fronteira Nigeriana, nós
fomos presos pelas autoridades aduaneiras e mais tarde pediram para que nós
pagássemos o suborno. Nós recusamos e os bens foram apreendidos incluindo a
mercadoria dos companheiros com quem viajei. Alguns meses mais tarde, a mercadoria
dos meus colegas foi liberta, excepto a minha. Eu fui até a fronteira e mais tarde eles
pediram-me para pagar N40, 000, mas ao verificar os bens eu descobri que todos os bens
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valiosos, os pacotes dos laços, injeções, drogas, etc., tinham sido roubados. Eu avaliei os
bens restantes e aperecebi-me que não era rentável pagar N40, 000 as alfândegas, pois
aumentaria a perda, assim eu decidi renunciar a mercadoria restante. Os comerciantes
aonde eu pedi emprestado o dinheiro começaram a perseguir-me. Alguns chamaram a
polícia, outros planearam fazer justiça com as próprias mãos. A única solução era encerrar
a minha conta bancária e usar todo o dinheiro que eu tinha para pagar as dívidas.
Pela graça de Deus, eu paguei tudo excepto N1, 000, este valor era para o proprietário da
flat que eu alugava em Lagos. Eu voltei completamente falido e pedi emprestado 20kb
para pagar o taxi.
Eu fui ter com alguns cristãos que faziam negócios para pedir ajuda e poder começar um
negócio. Nenhum destes dizia sim ou não, eles repetidamente mandavam-me voltar no dia
seguinte até que eu ficasse cansado ou conseguisse ajuda. Eu não conhecia a palavra de
Deus e com toda a confusão no meu coração, eu poderia ler a biblia mas não compreendia
nada. Ainda contemplando no que fazer, eu recebi uma chamada urgente da minha vila,
vila onde eu cresci. Eu apressei-me para casa e encontrei que o edifício que eu estava a
construir tinha sido destruido pelo meu tio que também estava presente e ameaçava-me
de morte. A minha natureza passada foi desafiada. Eu recordei – me do tempo quando eu
era da sociedade secreta, como ele temia-me, meu tio ajoelhava diante de mim de pavor.
Mas agora ele sabia que eu era um homem transformado (como o meu tio soube? eu não
sei, tanto que eu nunca tinha viajado para casa desde da minha conversão em Cristo) . Eu
invoquei o SENHOR e disse-o: "assim você salvou-me para deixar-me frustrado e para
permitir que meus inimigos se alegrassem sobre mim!" Eu limpei as minhas lágrimas e
decidi voltar para a sociedade satánica. Ao menos eu estaria salvo de toda a confusão e
daria também a meu tio uma lição que nunca se esqueceria em toda vida dele. Embora
tenha tomado esta decisão, na minha mente, eu tive dois pensamentos proeminentes:
1. Durante a minha conversão, o SENHOR disse-me claramente: "esta é tua última
chance." Voltar para sociedade satánica pôde significar a morte, não somente física mas
também a morte espiritual.
2. Se eu permanecer com o SENHOR, meu tio continuaria a supirar ameaças para matarme.
Eu estava assim confuso e eu necessitava de ajuda. Eu era ignorante da palavra de Deus e
não sabia o que a palavra dizia a respeito do medo. Querido leitor, você perceberá que
eu, como novo convertido, tive todas estas confusões por causa da falta de
acompanhamento por parte de um convertido mais velho, uma pessoa experiente
na palavra de Deus.
O acompanhamento dos novos convertidos é muito importante e os cristãos devem tomar
este assunto muito seriamente. Se você sabe que não pode dar um acompanhamento aos
novos convertidos em Cristo que deste a palavra, por favor não saia por aí
testemunhando. Jesus Cristo enfatizou este assunto três vezes e pediu à Pedro: " Depois
de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro: Simão, filho de
João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: Sim, SENHOR; tu sabes que te
amo. Disse-lhe: Apascenta os meus cordeirinhos." (João 21:15). Muitos
convertidos saem da presença de Deus por causa da falta de acompanhamento
apropriado. Se você ama Jesus, cuida das ovelhas Dele!
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A Batalha com Agentes de Satanás!
Durante este período a Rainha dos Agentes do Mar começou a perseguir-me. Eu sofri
muito nas mãos dela. Eu tive pesadelos. No 1º de Maio 1985, um mês depois da minha
conversão, eram aproximadamente 2.00 da manhã, as outras pessoas na casa estavam
adormecidas. Eu fui acordado pelos agentes de Satanas.
Comandaram-me para ir para fora da casa. Eu obedeci, andei para fora e seguiram atrás
de mim. Estava tudo acontecendo como se fosse um sonho mas era real. Nós movemonos para o cemitério por meio da Igreja Anglicana de São Paulo, pela estrada fora em
“Aba”, “Harcourt Port”. Ao chegarmos lá disseram: "você deve voltar. se você recusar nós
matar-te-emos ou far-te-emos um destituto." Após terem falado isto sairam. Eu ganhei
meus sentidos e quis saber como eu vim parar no cemitério. Eu fui para casa e dormi. Eles
decidiram fazer o ataque nas tardes. Às vezes, ao andar ao longo da estrada eles lutavam
comigo. Pessoas em meu redor ver-me-iam a lutar com o ar ou ver-me-iam a correr como
se estivesse a ser perseguido. Eu sozinho é que os via. Isto fizeram por quatro vezes e
pararam. Então o líder deles, a Rainha do Mar, continuou com os ataques. No primeiro dia
veio de um carro e estacionou ao lado da nossa casa. Estava bem vestida e como sempre
geralmente muito bonita. Os meus vizinhos pensaram que ela era minha namorada.
Imediatamente quando veio eu soube quem ela era. Veio ao meio-dia aproximadamente
12.00 horas quando a área inteira estava menos ocupada. Sentou-se e disse-me dentre
outras coisas: "você pode ir a sua Igreja, acreditar o que quer que você quer acreditar,
mas se somente você não revelar quem sou eu, eu dar-te-ei qualquer coisa que você
necessitar nesta vida." Eu não tinha o conhecimento da palavra, assim eu somente escutei
e prestei atenção no andar dela. Ela suplicou e tentou persuadir-me a voltar. Eu não lhe
disse sim nem não. De seguida ela parou e dirigiu-se para o carro dela e foi-se embora.
Por duas vezes a esposa do meu tio, entreteu a ela sem saber quem ela era e eu também
nunca disse a esposa do meu tio quem a senhora era. Durante a última visita dela, ela
mudou de estratégia. Desta vez ela deu-me uma advertência severa e disse que tentou
durante estas visitas persuadir-me para voltar e eu fui muito teimoso, e que aquela era
última visita dela. Se eu ainda recusasse voltar, veria-lhe em Agosto e, ou matar-me-ia,
ou desfigurar-me-ía ou iria destituir-me. Com estas palavras ela foi embora.
Eu estava com medo, assim um dia eu fui à Igreja e chamei um irmão. Eu contei-lhe os
meus problemas e as minhas preocupações para alguns membros da Igreja, etc. Um
irmão deu-me o endereço do escritório da UNIÃO de ESCRITURAS e disse-me: "lá você
terá a ajuda". Incidentalmente foi o último dia que eu vi este "irmão". Eu nunca mais o
vi em qualquer outro lugar em “Harcourt Port” até a presente data. Eu levei o endereço e
no dia seguinte, apanhei um táxi para rua bonny num 108, onde se localiza o escritório, lá
encontrei um dactilógrafo que me deu o programa trimestral das actividades dos grupo
dos perigrinos da União Espiritual em “Rumuomasi”, sendo este o mais próximo a mim.
Ela disse: "vem no domingo"! Eu estava lá no Centro Congregacional – Escola “St.
Michael’s State” em “Rumuomasi”. No domingo eu fui as 14.00 horas, não sabendo que o
culto começava as 15.00 horas, mas eu encontrei uma banda orando e assim eu juntei-me
à eles.
Após o culto eu soube que este era o lugar certo para mim. Deus providenciou uma
senhora cristã, a quem eu considerei como uma mãe, ela teve interesse a explicar-me a
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palavra de Deus e também aconselhou-me. Os irmãos passaram a se preocuparem muito
comigo e de facto importavam-se por mim. Eu vi o amor real. O Espírito Santo começou a
dar-me o entendimento da palavra e minha fé cresceu. Mas a Rainha do Mar não apareceu
como havia ameaçado-me. Em, a proteção do Deus, manifestou-se em minha vida.”
Salmos 91.1 “ O que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do
omnipotente diz ao SENHOR: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem
confio”. Foi também cumprido o que está em Isaías 54: 17: "toda arma forjada
contra ti não
properará, toda lingua que ousar contra ti em juízo, tu a
condenarás, esta é o herança dos servos do SENHOR, e seu direito que de mim
procede, disse o SENHOR."
Em Setembro de 1985, eu recebi uma mensagem que dizia que o meu nome tinha sido
listado para ser um distribuidor de cimento da marca “Silver”, em Lagos, e eu deveria
apresentar-me no escritório em causa no dia 27/9/85. Eu deixei “Harcourt Port” no dia
26/9/85 e cheguei em Lagos na noite do mesmo dia. No dia seguinte de manhã 27/9/85,
eu entrei no escritório e somente fui dito pelo gerente do pessoal que a minha vaga tinha
sido atribuída a uma outra pessoa. Ele pediu que eu retornasse ao escritório no dia
seguinte 28/9/85 para falar com o director.
A minha volta para casa, quando passava por um caminho, alguém veio de trás e agarroume e tentou sufocar-me, isto é, tapou-me o nariz e a boca. Eu esforcei-me para ganhar a
vida enquanto isso, as pessoas passavam por perto mas nenhuma veio acudir-me ou
ajudar-me, mas o SENHOR interveio. Quando eu me esforçei ainda com as mãos eu ouvi
grito da pessoa que me sufocava e afastou-me e disse: "quem é essa pessoa atrás de
você?" Ela repetiu a pergunta pela segunda vez e desapareceu. Pela voz eu percebi que
era uma mulher mas nunca cheguei de ver quem ela era. Eu fui embora para a minha flat
pasmado e descontrolado.
Na flat o proprietário estava muito furioso e disse: "porque você fugiu com o dinheiro do
meu aluguer?" Eu tentei convencer a ele explicando que presentemente eu não estava a
trabalhar e pagaria todo o dinheiro logo que tivesse. Da forma que ele consentiu e eu
pensei que este assunto estava resolvido. No dia seguinte 28/9/85, eu voltei ao escritório
para falar com o director que se desculpou tanto pelo facto de terem relocado a minha
vaga para outra pessoa. Quando ele estava ainda a falar um homem jovem entrou dentro
e perguntou-me: "não és tu Emmanuel?" Eu disse: "sim, eu sou." Disse: "sim, até que
enfim encontrámo-lo! Tu já acabaste de fugir de nós. Nós visitamos “Harcourt Port” e
diversas vezes estavas sempre com a tua mãe espiritual. Ela tem sido um obstáculo para
nós, mas agora tu vieste para Lagos e nós te pegamos! Tu não poderás mais ir para
“Harcourt Port”. Eu sou a pessoa que ocupou a tua vaga." Eu desafiei-o e disse-lhe: "você
não pode fazer nada contra mim!" O director ficou surpreendido com o que estava
acontecendo em seu escritório. Eu pedi licença e fui para a minha flat. Poucos minutos
mais tarde eu ouvi a porta a bater e era a NINA.
Perguntou-me se eu ía para “Harcourt Port”. Eu respondi que sim. Ela tentou convencerme e apelou para que eu voltasse para eles e que aqueles trabalhos que eu tinha sido
particularmente treinado, os mesmos trabalhos estavam incompletos. Eu tinha sido
treinado:
- Para estar a dirigir os agentes de poderes demoníacos.
- Para estar na direcção da sala de controle do mar," monitorar os acontecimentos a nível
mundial, emitir e receber sinais, e mobilizar forças satánicas, etc.
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- Para estar ao lado da Rainha do Mar e assessorá-la. Isto envolveu não somente
cerimónias, sacrifícios, execução de atribuições especiais por ela, mas também outras
coisas difíceis de explicar.
- Com o auxílio dos poderes das trevas, para estabelecer novas sociedades secretas que
pareceriam inofensivas, mas assim atrairiam jovens e mais frenquentadores de Igreja.
Ela disse, se eu aceitasse voltar, o que me espera é uma promoção ao dobro e muitas
bençãos. Confessou ela que era responsável pelos meus bens que foram apreendidos e
roubados, também disse que ela é que instigou o meu tio para destruir meu edifício e para
ameaçar-me de morte. Se eu recusar voltar, eles fariam mais e se certificariam de que eu
nunca mais prosperaria. Disse ainda que atacariam a minha mãe espiritual: Ela disse
ainda "se nós determos a tua mãe espiritual então teremos-te nas nossas mãos”. Naquele
momento eu comecei a evangelizar a ela. Então ela ficou de pé e disse: "estão iludindote," e após isso foi-se embora. Isto ocorreu na noite de 28/9/85.
Não passavam quinze minutos depois de ela ter saido, ouvi umas outras batidas na porta.
Desta vez eram quatro homens. Gesticularam para mim para eu sair. Eu fui juntamente
com eles. Nós andamos até aproximadamente 2 polos e um deles perguntou-me: "você
conhece-nos?" Eu disse não. Continuou: "nós fomos contratados pelo proprietário da flat
para matá-lo." Quando este ainda falava um tirou uma arma e outro tirou um punhal. Eu
estava indefeso e sabia que me matariam, mas Deus em sua maneira sobrenatural
executou um milagre que me surpreendeu a mim e a eles. O homem com a arma atirou
em mim mas não houve nenhum som. O homem com o punhal expectou o punhal nas
minhas costas mas não penetrou em mim e soou como se estivesse a usar uma varra em
alguém. Eles ficaram com medo quanto eu. O Espírito de Deus veio em mim e eu comecei
a pregar. Três deles fugiram, mas o quarto homem dobrou o joelho e começou a chorar e
implorou que eu orasse por ele. Eu não soube mesmo o que dizer em oração e nesse
instante
somente
disse:
"SENHOR, por favor perdoa-o, esquece tudo e perdoa a ele. Amen!" Este quarto homem
entregou a vida dele a Cristo e assim eu levei-o para uma Igreja Pentecostal e expliquei o
que aconteceu ao pastor. Eu deixei-o com o pastor e fui embora. Enquanto eu ía para a
flat o proprietário da flat correu ao encontro de mim e de joelhos começou a implorar e
disse: "perdoe-me por favor. Eu pensei que tinhas decidido afastar-te para “Harcourt
Port” por causa de meu dinheiro (N1, 000)." Eu perdoei-o e nós concordamos finalmente
que o dinheiro fosse pago em prestações.
Na mesma noite, aproximadamente 2:00 horas da manhã o SENHOR acordou-me. Eu não
entendi porque eu estava acordar aquela hora, fui para sala e o que eu vi era
revestimento grande de uma tartaruga a encarar-me. Imediatamente eu recordei do
estudo bíblico que nós tivemos em “Harcourt Port”, sobre o poder da palavra. Eu falei
então estas palavras a tartaruga "tartaruga, desde que eu nasci, o lugar da tartaruga é o
arbusto ou o mar, mas para vires até a minha casa quando as janelas e as portas estão
trancadas é porque você pecou, e por essa razão você deve morrer". Assim que disse isso
ela desapareceu.
Eu fui para o quarto e dormi. Uma segunda vez outra vez, eu acordei e ouvi algum ruído
na sala de visita. Eu fui e lá estava em frente um vulto com aparência horrível. Eu repeti
as mesmas palavras e assim que eu disse: " por cometer este pecado, você deve morrer"
ele desapareceu também. Durante esta viagem de Lagos eu vi a bondade, a grandeza e
a fidelidade de Deus.
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Na manhã seguinte 29/9/85, eu fui de ônibus luxurious para “Harcourt Port”. Alcançando o
minério, este bus embateu em uma árvore. O bus ficou danificado mas ninguém foi ferido.
O condutor retirou o bus da àrvore e enquanto dirigia, o ônibus começou a guinar de um
lado da estrada para o outro. Eu recordei-me das ameaças da NINA, assim eu pus-me de
pé e comecei a pregar para os passageiros e concluí dizendo: "é por causa de mim que
estes acidentes estão acontecendo. Mas de agora em diante, não haverá mais acidente até
que nós cheguemos à “Harcourt Port”, em nome de Jesus'!" E eu sentei-me. De facto,
quando eu me sentei, eu quis saber o que eu tinha dito. E assim foi. O veículo moveu-se
suavemente para “Harcourt Port”. Não houve mais acidentes ou avarias. As escrituras
sagradas dizem claramente: "Eis que poderão suscitar contendas, mas não
procederá de mim, quem conspira contra ti cairá diante de ti.” (Isaias 54:15).
Eles (a Rainha do Mar e agentes dela) tentaram, mas porque o propósito deles não ía de
acordo com a vontade do SENHOR mas contra a sua criatura, eles todos tropeçaram e
caíram. “Então temerão o nome do SENHOR desde o poente, e a sua glória desde o
nascente do sol; porque ele virá tal como uma torrente impetuosa, que o assopro
do SENHOR impele " (Isaias 59:19). Eu dei a Deus toda a glória por manifestar o Seu
Poder e em me favorecer.

Capítulo 7: As Atividades de Agentes de Satanás
"Quanto ao mais, sede fortalecidos no SENHOR e na força do seu poder. Revesti-vos de toda
armadura de Deus, para poderdes ficares firmes contra as ciladas; porque a nossa luta não é
contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e as potestades, contra os
dominadores deste mundo deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas
regiões celestiais." ( Efésios 6: 10-12 )
Este livro não estaria completo se os diferentes métodos de operação destes poderes espirituais
satánicos não fossem também expostos. Também é importante que as formas diferentes em que se
manifestam estejam aqui expostos.
Uma coisa é certa, o diabo quer incentivar a qualquer pessoa a acreditar que o Satanás é um
mito ou que ele não passa de uns pensamentos diabólicos simples, ou fá-lo-a ver mais de seus
poderes e menos dos poderes de Deus. Quando a bíblia diz que: "Quanto ao mais, sede fortalecidos
no SENHOR e na força do seu poder. Revesti-vos de toda armadura de Deus, para poderdes
ficares firmes contra as ciladas do diabo; porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo
tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." (Efesios 6: 10-12 )
a biblia diz fala sobre as armas dos cristãos contra o diabo e os seus agentes " pois as armas da
nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas;
derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando
cativo todo pensamento à obediência a Cristo ” (2 Coríntios 10: 4-5). Outra vez as escrituras
dizem claramente que: "aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive
pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras do
diabo" (1 Joao 3: 8). E Jesus tendo despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e
deles triunfou em si mesmo (Colossenses 2:15). "estas enredado com o que dizem os teus labios,
estas preso com as palavras da tua boca" (Proverbios 6: 2) dizem as escrituras.
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Conseqüentemente a criatura de Deus deve ter cuidado ao confessar a palavra de Deus, que Deus
prometeu que ha-de executar rapidamente. Há três confissões indicados na palavra de Deus:
1. Confìssão do Senhorio de Jesus.
2. Confissão da fé na palavra, em Cristo e em Deus o Pai.
3. Confissão dos pecados.
Quando nós ouvimos a palavra "confissão," nós pensamos facilmente no pecado. A definição no
dicionário do confissão é:
1. Afirmar algo que nós acreditamos.
2. Testemunhar algo que nós sabemos.
3. Testemunhar uma verdade que nós aceitamos.
É lamentável que sempre que nós usamos a palavra confissão algumas mentes correm para o pecado.
Eu estou dizendo e encorajando aqui o filho de Deus para começar hoje a confessar o que Deus disse.
Tu que estavas morto nas transgressões, tem em Deus a salvação junto com Cristo e Ele levanta-te
para te sentares em lugares celestiais (muito acima dos principados e dos poderes) em Cristo Jesus.
Os cristãos devem portanto perceber onde estão sentados. Eles devem saber que eles estão a operar
a essa altura, acima de Satanás e de seus agentes. O Senhor Jesus Cristo deu-te todo o poder e
autoridade assim como deu-te tudo que diz respeito a vida e a santidade ”Visto como, pelo seu
divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade, pelo
conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua gloria e virtude. (2 Pedro 1: 3).
Deus nunca pretendeu que as circunstâncias controlassem os Seus filhos, ao em vez disso a palavra
de Deus proferida pela boca do cristão deve controlar suas circunstâncias. Deus diz em Jeremias 23:
29 que dizem: "não é minha palavra como como um fogo? Diz o SENHOR; e martelo que
esmiuça a penha?". Cristãos, eu quero dizer o cristão convertido em espírito e em verdade, devem
perceber que quando o nome de Jesus é pronunciado, o que sai de suas bocas é fogo. Quando um
cristão firma-se na autoridade dada por Cristo e dá um comando em nome de Jesus, o fogo é
derramado para fora de sua boca e todo o demónio que controla as circunstâncias deve obedecer.
Jesus está hoje vivo para que toda a palavra de Deus venha se cumprir. Eu quero destacar um fato
que é importante, muitos cristãos negligenciam a palavra de Deus, e o Satanás está usando isto, para
tirar vantagens disto. Jesus, depois que Pedro lhe indicou a árvore da figueira seca, amaldiçoada pelo
Senhor, disse: “Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e nao duvidardes, não somente fareis o
que foi feito a figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar,
tal sucederá; tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis” (Mateus 21: 21-25)
Ainda em Marcos "tende fé em Deus. Porém em verdade vos afirmo que, se algum disser a este
monte: Ergue-te e lança-te no marr, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que
diz, assim será com ele. Por isso tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será
assim convosco. E, quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,
para que o vosso Pai celestial vos perdõe as vossas ofensas. " (Marcos 11: 22-25).
Aqui o Senhor indicou o poder da palavra falada e incentiva também ao cristão a ser específico em
suas orações e a exercitar a sua autoridade. Alguns cristãos comandam a montanha para mover-se
mas não dizem à montanha AONDE IR. Jesus disse se você disser à montanha: "seja removido e
precipite-se para o mar, assim se fara”. Deixe tomar um o exemplo na expulsão de demónios.
Alguns cristãos amarram e expulsam para fora os demónios sem dizer aonde devem ir, não
especificam o destino, isto é perigoso. Quando você amarra o demónio, ele de facto fica amarrado. Se
você expulsar o demónio sem indicar para onde deve ir, sem enviar para um destino específico, o
demónio permanece na vizinhança. Se o demónio for apenas expulso do corpo do homem, ele pode
mais tarde voltar ou penetrar em qualquer outra pessoa que não é cristã. Portanto os cristãos devem
ter cuidado ao lidar com os demónios. Certifique que o demónio foi amarrado, expulso e enviado para
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um destino. Alguns cristãos ao orarem diriam: "eu repreendo-te demónio em nome de Jesus'." No
mundo do espírito você vê realmente demónios a estarem rectos esperando o comando seguinte. Mas
se o cristão parar nesse ponto, então não ajudou à vítima. Não brinque com o diabo. Não o jogue em
teu redor.
Deus enviou-te num ministério de libertação e de reconciliação (para reconciliar os homens à Deus).
Conseqüentemente os cristãos convertidos devem ter o cuidado de fazer um trabalho completo. Eu
repito, quando você amarra um demónio, ele fica de facto sem acção. Desde momento que o cristão
não vive em pecado, mas na vontade de Deus, o comando que o cristão der ao diabo ou seus agentes
em nome de Jesus, devem obedecer. Deus prometeu suportar toda a Sua palavra. (Isaias 55.11)
“assim será a palavra que sair da minha boca: não voltará para mim vazia, mas fará o que me
apraz e prosperará naquilo para que eu designei “. Antes de explicar as manobras do satanás e
seus agentes, eu quero que retenhas as seguintes passagens na mente:
1. "Também nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade"
(Colossenses 2:10).
2. “Eis aí que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do
inimigo, e nada absolutamente vos causará dano” (Lucas 10.19).
3. “Eis que embora se levantem contendas, isso não será por mim; todos os que contenderem
contigo, por causa de ti cairão. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti; e toda língua
que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás; esta é a herança dos servos do SENHOR, e a
sua justificação que de mim procede, diz o SENHOR”
(Isaias 54:15,17)

Eu quero mostrá-te neste livro que estas forças satánicas operam principalmente nas Igrejas, nos
mercados, nos cemitérios, nas selvas, nos hotéis, no mar e no ar.

Nas Igrejas
Nós somos testemunhas hoje que há muitas pessoas possuídas nas Igrejas. Alguns falam em língüas
até profetizam. Somente aqueles com o Espírito de Deus podem discernir estas pessoas. Mas
estamos debatendo aqui sobre os agentes de Satanás nas Igrejas. Não estamos debatendo sobre os
cultos dos membros secretos que estão nas Igrejas (alguns são até líderes dessas igrejas), nós
sabemos que estão lá. O que eu estou a falar é sobre aqueles que vão as Igrejas como agentes
de Satanás:
1. Para causar discussões e confusão nas Igrejas.
2. Para dispersar as Igrejas.
3. Para fazer homens e mulheres apanharem sono quando a pregação está a decorrer.
4. Para causar distracção de várias formas quando o pastor está a pregar.
5. Para ganhar almas para o Satanás
Como ja falei de algumas coisas nos capítulos anteriores, capitulo 3, eu darei o testemunho do que
aconteceu recentemente. Os cristãos devem viver de toda a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque
quando desobedecem ou negligeciam a palavra de Deus, os cristãos ficam propensos a cair em
tentação das mais ligeiras que o Satanás e o seus agentes intentarem. Os cristãos foram chamados
trazidos das trevas para luz maravilhosa de Deus. Os cristãos foram chamados para estarem
separados totalmente do mundo e o que ele oferece: "aparte-se do mundo e esteja tu separado
deles" dizem as escripturas.
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Havia uma irmã, irmã J (nome prepositadamente omitido). Ela era recém convertida e era membro
duma Igreja viva. Ela depois juntou-se a Igreja onde eu estava. Ela participava em todas as actividades
da Igreja e era muito activa. Mas carácter dela até certo ponto tornou-se suspeito. Assim alguns de nós
decidimos visitar a casa dela para averiguar o que estava realmente errado com ela. Quando
entrevistamos a ela, os espíritos nela foram provocados e começaram a se manifestar, e disseram que
era um agente de satanás na Igreja. Estes demónios foram expulsos e a libertação foi ministrada nela.
Nós perguntamos "irmã, como é que tu és uma agente de Satanás e ainda um membro activo na
Igreja?". O que a irmã J nos disse foi o seguinte:
Tudo começou num dia, após o culto de domingo, 'uma irmã' (uma crente convertida em Cristo, assim
ela pensava) foi ter com ela e expressou o desejo de ser amiga dela porque, segundo ela, ela admira a
vida cristã da irmã J. Assim ela aceitou ser amiga dela sem reservas. Ela foi com ela para a casa dela
ela ofereceu-lhe bananas e amendoim q ue ela trazia, e ambos comeram. Ficaram juntas e mais tarde
ela foi embora. As visitas dela tornaram-se regulares, e em cada visita trazia presentes para irmã J. Os
presentes variavam e eram a partir de vestidos, sapatos, dinheiro, etc.. Em algumas ocasiões a amiga
da irmã J vinha com outras meninas.
Isto continuou por um período até que esta irmã apagou a luz de Cristo que estava na irmã J. Depois
disto ela começou a visitar a irmã J no espírito. Então a irmã J foi dada um pano vermelho, uma pedra
da água, um anel para pôr no dedo do pé direito, e uma corrente para o tornozelo. Uma vez que a irmã
J tinha comido com amiga dela e recebido muitos presentes dela, não havia nenhuma possibilidade
de abandonar aquela amizade, pois, fez uma aliança com eles e começou a participar nas reuniões
deles. A irmã J podia transformar-se em serpente, em morcego, etc.. Assim ela tornou-se num agente
para ganhar almas para o Satanás atravéz da Igreja.
Louvado seja o nosso Deus que a irmã J agora está liberta! Todos os presentes que ela recebeu foram
destruídos e ela agora é feliz outra vez na presença do Senhor.
Caro leitor, tudo começou com uma amizade incomum, e porque a irmã J não tinha o discernimento
espíritual e não vigiou segundo diz a palavra de Deus em (1 Tessalonicenses 5:17): “orai sem
cessar” para não cair em tentação. Em (1 Pedro 5:8) “sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o
diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar”. A irmã J foi
desviada e caiu profundamente nas mãos do inimigo e vida dela poderia ter terminado no inferno por
causa da falta de cuidado. Você pode fàcilmente identificar os agentes de Satanás pelo seguinte:
1
Eles usam anéis em um dos seus dedos grandes do pé, usam corrente em torno do tornozelo,
anéis no nariz, braceletes incomuns, etc.
2
Poderiam participar em uma igreja ou em uma adoracão e serem muito zelosos nas actividades
do grupo ou da igreja, apenas para atingir um único cristão que estão à caça. Alguns comportam-se de
forma anormal, outros são maus, etc.
Por isso o filho de Deus deve pedir à Deus o descernimento espiritual, para identificar os agentes com
uma rápida vista de olhos. Logo que eles perceberem que você os reconheceu, eles não vêm perto de
ti. A razão disso é que seus mestre os alertará acerca de ti!

Nos Mercados
Operam de várias formas no mercado. O mercado é uma das áreas principais de acção, enquanto
que no hotel é o lugar onde ficam a espera de homens. No mercado, escolhem suas vítimas, em
algumas mulheres grávidas eles causam hemorragias para levar o sangue delas para a sociedade
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satánica. Algumas vítimas são acompanhadas até a sua residência a fim de visitá-los a noite. Isto
acontece com os descrentes! Determinados produtos vendidos nos mercados, tais como colares, fios,
batons, perfumes, e os artigos alimentares, tais como sardinhas "rainha da costa" etc., têm origens
estranhas.
Existem certas atitudes que os cristãos devem prestar atenção, pode aparecer uma senhora ou talvez
um cavalheiro que te toque de repente em teu estômago ou em qualquer parte de teu corpo. Este
toque causa uma doença. Logo que o cristão apercebe-se disto, deve dar a palavra do comando
em nome de Jesus, para dispersar ou destruir os planos do diabo, etc. Esteja certo de que o que
você dispersar ou amarrar aqui na terra assim será.

Tradição e Actividades Cultural
É também muito importante notar que muitas pessoas são iniciadas em actividades de Satanás através
de cerimónias culturais e danças. A maioria de nossas culturas tem uma orientação demoníaca.
Algumas culturas chegam a nós por intermédio da família, amigos, outros através de algums panfletos
ou novelas. Os demónios pairam em cada ídol. Funcionam através dos ídolos na prática da idolatria
“Porque os ídolos do lar falam coisas vã, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos
enganadores e oferecem consolações vazias; por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque
nao há pastor” (Zacarias 10: 2). Como uma parte definitiva da religião, a idolatria atribui o poder
divino às agências naturais e atribui a honra divina a um objecto criado ”A ira de Deus se revela do
céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça;
porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes
manifestou; Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, assim como a
sua própria divindade , claramente se reconhecem desde o principio do mundo, sendo
percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis;
porquanto, tendo conhecimento de Deus, nao glorificam como Deus, nem lhe deram graças;
antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração
insensato; inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos.” (Romanos 1: 18-22). As escrituras
sagradas definem a idolatria como o adultério espiritual (Jeremias 3: 8-10). Conseqüentemente um filho
de Deus não deve ter nenhuma conexão , diretamente ou indiretamente, com a idolatria. O que é
visto como vida de elite, curandeirismo, assim como músicas das discotecas são inspirados pelo
Satanás e pelos seu demónios.
.
Eu lembro agora que antes de ser liberto e ser salvo por Deus, em uma das reuniões que nós tivemos
com Satanás, ele disse: "este mundo é meu e eu estou indo governar o mundo inteiro com o meu
poder, e destruirei todo aquele que acredita no nome do justo˝. Satanás não menciona o nome de
Jesus. Se qualquer um mencionar o nome de Jesus na presença de Satanás, este corre o risco de
perder a vida. Lembro-me que satanás prometeu fazer de nós os seus agentes, reguladores, etc..
Satanás é um mentiroso e é o pai das mentiras. Havia também um plano para silenciar os cristãos na
Nigéria através do banimento e restrição da importação das bíblias e de literaturas cristãs.
O Satanás opera com os descrentes, nas posições de liderança e de autoridade, para iniciar políticas e
programas anti- cristãs. O outro plano era estabelecer os centros de cura que parecem ser muito
religiosos e através destes centros, almas seriam ganhas para o Satanás. Estes centros espirituais
de cura geralmente estão em toda parte. Muitas maravilhas são executadas nesses centros para iludir
seus clientes. O Satanás está bem a par da segunda vinda de Jesus Cristo e incita constantemente
seus agentes para serem ágeis, dinâmicos e ardentes em suas operações, dizendo sempre: "nós
não temos mais tempo". Caro filho de Deus, o Satanás não está dormindo, então porque você
deve dormir?
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Capítulo 8: As Armas do Cristão
O NOME DE JESUS ; O SANGUE DE JESUS ; A PALAVRA DE DEUS - Louvores CRISTÃOS
"Quanto ao mais, sede fortalecidos no SENHOR e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a
armadura de Deus, ara poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo." (Efésios 6: 10-11)
“E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram
as suas vidas até a morte.“ (Apocalípse 12.11)
Como havia dito antes no meu testemunho, mas para dar apenas alguns exemplos. Perceba que há
um PODER no nome de Jesus! Há um poder no Sangue de Jesus! As escrituras dizem que: " sendo
encontrado na forma como um homem, humilde, e tornou-se obediente até a morte, mesmo a
morte da cruz. Razão pela qual Deus o exaltou abundantemente, e deu-lhe um nome que
estivesse acima de todo nome: Isso no nome de Jesus todo joelho deve se curvar, todas as
coisas no céu, e todas as coisas na terra e todas as coisas por baixo da terra: Cada língua deve
confessar que Jesus Cristo é o SENHOR, para glória do Deus o Pai” (Filimone 2: 8-11). Mais
ainda a escritura sagrada diz que: "Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por
causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria
vida” (Apocalípse 12.11).
Deixe que o nome de Jesus esteja nos teus lábios sempre. O nome de Jesus e o Sangue de
Jesus, dispersam/fracassam os planos do diabo, e de facto destrõem as estratégias do
satanás e seus agentes.
Em segundo lugar, você deve aprender a cantar sempre louvores à Deus. Há um poder nos
louvores.
Havia um pastor - pastor I.K. (nome foi propósitadamente omitido). Pastor de uma igreja em “Ebute
Metta”.
Ele era o meu alvo quando eu era agente de Satanás e nós queríamos liquidá-lo porque as ofensas
que ele fazia eram:
1. Ele perturbava a nossa paz pela manhã e evangelizava nas horas de ponta logo pela manhã.
2. Ele usava um megafone e evangelizava ao longo da estrada de “Akintola, Ebute Metta”, não parava
e expulsava demónios, etc.
3. Na Igreja dele pregava, expondo os trabalhos do poder das trevas, depois começava a amarrar os
demónios.
4. Ele orava muito.
5. Ele estava sempre cantando e louvando à Deus.
Eu enviei agentes de satanás mas não poderam matá-lo, assim eu decidi fazer a missão
pessoalmente. No dia programado, eu vi este homem a andar ao longo da nova estrada. Algo digno de
menção sobre este pastor é: quando nós fossemos atacá-lo, nós víamos colunas de nuvens no seu
lado direito e lado esquerdo, caminhando com ele, assim estas colunas escondiam-no. Mas neste dia
particular eu não vi nada lhe protegendo, assim eu estava mais do que certo que a minha missão seria
muito bem sucedido. Eu comandei que a chuva caisse para poder golpeá-lo, emiti uma trovoada, a
chuva começou a cair e trovejou. Todas as árvores na área começaram a cair, mas este pastor estava
cantando alegre. Eu recordo ainda me recordo do coro: "no nome de Jesus cada joelho se curvará".
Enquanto continuava com este coro a chuva parou, a trovoada cessou. Apareceram imediatamente
dois anjos, um de cada lado, com espadas flamejantes. Seus olhos e as espadas eram como chamas
do fogo. Então um vento forte carregou me e afastou-me dali e fui parar numa outra cidade! De facto
eu fui desfeito, mas porque nós éramos assim que endurecidos, o que para mim eu disse: "este
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homem escapou outra vez!" O pastor não sabia da guerra espiritual que estava a ser travada em seu
lugar. Então podes ver como um filho de Deus, é bem protegido. Quando a biblía diz: "nada por
todos os meios feri-lo-á" isto é real!
O segundo testemunho é sobre um cristão que embarcou num mesmo táxi comigo. Ele era muito
zeloso e começou a distribuir panfletos de evangelização dentro do táxi. Quando deu-me o panfleto eu
rejeitei-o. Ele começou a pregar a palavra de Deus. Assim eu fiquei perturbado e bati-lhe com o anel do
meu dedo. Isto era para matá-lo. Este menino gritou: "o sangue de Jesus!" Imediatamente o
relâmpago, o fogo e um anjo apareceram. Um vento forte removeu-me outra vez com uma força
grande para fora do táxi e atirou-me na mata densa. Se eu não tivesse o apoio dos poderes malignos
eu seria um homem perdido na mata. O cristão não sabe da guerra que se trava em seu lugar. Tudo
que souberam, includindo os outros passageiros, era de que eu tinha desaparecido do táxi!
O nome de Jesus ou o sangue de Jesus na boca de um crente, emite para fora fogo etc. As
escrituras sagradas: "Torre forte é o nome do SENHOR a qual o justo se acolhe e está seguro”
(proverbios 18: 10).
Caro leitor, se você for um filho de Deus, recorda que Deus magnificou a sua palavra sobretudo seu
nome “ Prostrar-me-ei para o seu santo templo, louvarei o teu nome, por causa da tua
misercordia e da tua verdade, pois magnificaste acim de tudo o teu nome e a tua palavra“
(Salmos 138: 2), portanto, confesse a palavra (a palavra de Deus) e acredite que o que você disser
virá acontecer, e será assim. Esta é a promessa de Deus!
Gostaria de mencionar aqui que você só pode confessar o que sabe. A escritura sagrada ordena-nos a
nos deleitarmos na palavra de Deus, meditatando nela dia e noite. Para que nós possamos destinguir
correctamente a palavra da verdade, tu deves saber a Palavra. Em Colossenses 3:16 : "Habite
ricamente, em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a
sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso
coração." Novamente em Salmos 1: 1-3: "Bem aventurado é o homem que não anda no conselho
dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda com
escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do SENHOR; e na sua lei medita de dia e de
noite. Ele é como a àrvore plantada junto a corrente de agua, que no devido tempo, dá o seu
fruto, e cuja a folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz será bem sucedido." Fique perto da
tua bíblia; ore sem cessar; tenha um coração que canta e tenha sempre um coração cheio de amor,
exercite a autoridade que o Senhor Jesus Cristo te deu!

Capítulo 9: Agora o Que Fazer a Seguir?
"O Espírito e a noiva dizem," Vem! Aquele que ouve, diga; Vem! Aquele que tem sede venha, e
quem quiser receba de graça a àgua da vida” (Apocalípse 22:17) .
Tendo lido o meu testemunho você não necessita de mais pregação para dar tua vida a Jesus Cristo. A
escritura diz:
"O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu (Jesus Cristo) vim para que tenham a
vida, e a tenham em abundância"(João 10:10).
Satanás odeia-te e planeou várias formas para levar você para o inferno junto com ele. Isto, você
conseguiu perceber ao longo do meu tetemunho. Se Satanás lhe fizer uma promessa ou mesmo darlhe um presente, saiba que é mal-intencionado. Satanás é um mentiroso, pai das mentiras. Deus
declarou que ele é seu inimigo, por que não acreditar em Deus que te criou e a palavra Dele?
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Não é por acaso que você está lendo este testemunho. Examine-se e certifique-se que você está em
Cristo. Você irá iludir-se se quizer permanecer como frequentador de Igreja e o pior de tudo, se tu
ainda decidires colocar uma atitude de indiferença para esta decisão mais importante da tua vida.
Nós imploramos em nome de Jesus Cristo: Reconcilie-se com Deus. Se você ainda não é salvo, isto
é se de acordo com a palavra de Deus, se você ainda não aceitou o SENHOR Jesus Cristo como seu
Senhor e Salvador Pessoal, seguido pelo baptismo nas águas assim como foi com Jesus, nós o
encorajamos a fazê-lo sem demora. Nas escrituras sagradas temos:
Em (Marcos 16:16) “Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado”.
Em (João 3:17) “Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele”.
Nós te imploramos a aceitar Jesus sem atrasos e sem adiamentos. Jesus pode voltar a qualquer
momento. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas sim Deus, o Pai segundo o que está escrito em
(Marcos 13:31-33) “Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão; quanto,
porém, ao dia e ã hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu nem o Filho, senão o Pai; olhai!
vigiai! porque não sabeis quando chegará o tempo”.
Ninguém se salva sozinho ou por boas obras, a salvação é dom de Deus. Glória à Deus!

Oração Para Receber Jesus
Em ( Romanos 10:9 ) Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como SENHOR, e em teu
coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo;
Se você crê em Jesus, agora precisa confessá-lo como seu SENHOR e Salvador.
“Ó Deus, eu venho a Ti em nome de Jesus. A Tua palavra diz: “O que vem a mim, de modo
nenhum o lançarei fora” (João 6:37)
Ó Deus, eu creio no meu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu por mim na cruz , para
me salvar. Jesus eu entrego-te agora a minha vida e Te recebo como meu Senhor e Salvador.
Limpa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, dê-me poder para vencer o
pecado e homem do pecado. Dê-me o Teu Santo Espírito para ajudar-me a viver uma vida que
agrada a Deus.
Obrigado Jesus por me teres salvo agora mesmo. Amém.”

Irmã(o), não adie amanhã pode ser demasiado tarde.
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