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EU SOU  
O CAMINHO,  
A VERDADE  
E A VIDA.

(Jo 14:6)
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DEDICATÓRIA
Dedico este livro primeiramente a você, meu querido 

leitor. Afinal, o que seria de um livro sem alguém disposto 
a dedicar parte do seu tempo a  lê -lo? Incluo também aqui 
as pessoas sem as quais não saberia viver: meus familiares, 
meus amigos e pastores.

E, por fim, mas não menos importante, dedico esta 
obra à minha maior inspiração: Jesus Cristo de Nazaré, 
quem eu glorifico totalmente nestas páginas. Ele sim foi e 
sempre vai ser o Autor deste livro e das nossas vidas. A Ele 
toda honra e toda glória.
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Apresentação
Cinco anos se passaram desde que Deus me dirigiu 

para escrever o meu primeiro livro contando a história da 
vida da minha irmã Silvia, e um ano se passou desde o lan-
çamento da obra.

Nunca imaginei seguir a carreira de escritor. Para fa-
lar a verdade, pensei que aquele livro fosse o primeiro e 
último; fiz apenas por direcionamento, e ponto.

No entanto, confesso que em 2017 senti uma grande 
vontade de sentar-se em frente ao computador e me des-
ligar do mundo que vivo, para me aventurar em uma nova 
história. A “inspiração”, porém, é algo necessário na vida 
de qualquer escritor. Como escrever sem que Deus me ins-
pire? Quem me garantiria que daria certo? Era extrema-
mente arriscado, e a chance do fracasso seria grande. No 
entanto, quando algo é inspirado e direcionado por Deus, 
certamente Ele é quem se encarrega de abrir as portas que 
precisam ser abertas. O Senhor, contudo, não trabalha no 
nosso tempo, mas no tempo Dele.

Fiquei aguardando algum sinal e contive minha von-
tade. Perguntava -me se Deus iria me usar novamente para 
escrever, mas Ele nada disse.
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No verão, resolvi rever um filme que conta brevemente 
o momento da crucificação de Jesus, ao qual eu havia assis-
tido quando criança. Na época, eu o achara apenas triste, e 
não compreendi absolutamente nada. Hoje, com o conhe-
cimento que adquiri – mais precisamente de cinco anos 
pra cá – após folhear a Bíblia Sagrada que ficava aberta no 
salmo 91, enfeitando minha cômoda, pude compreender 
um pouco mais sobre a parte espiritual.

Assim que terminei de ver o filme, meu coração se en-
cheu de vontade de escrever a história de Jesus Cristo. Fi-
quei fascinado com Sua sabedoria e coragem, mas infeliz-
mente aquela história narrava apenas Sua crucificação. E 
o que veio antes? Será que a visão do criador do filme seria 
a mesma que a minha?

Foi quando Deus colocou em meu coração este proje-
to, dizendo -me que me usaria para que qualquer pessoa 
que abrisse estas páginas, sem nunca ter ouvido falar Dele, 
pudesse entender facilmente Sua história, e que eu saberia 
como entreter você, leitor, deixando -o mais curioso do que 
com as séries de TV. Que missão, hein?!

Percebi também que o livro seria interessante para 
aqueles que já conhecem Jesus, mas têm preguiça de abrir 
a Bíblia por não compreenderem ao certo o que está escri-
to nela. Os que O conhecem bem, por sua vez, poderiam se 
aventurar em uma linguagem mais simples e familiar.

Alguns dias se passaram e eu engavetei esse novo pro-
jeto devido à falta de tempo, apenas dizendo para Deus ir 
preparando o momento certo.
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No dia 26 de agosto, sábado, eu havia acordado com-
pletamente angustiado, como se algo faltasse em mim. In-
quieto, fui até a minha mãe para perguntar se ela iria sair 
naquele dia porque eu queria fazer algo, mas não sabia o 
que exatamente. Isso foi extremamente estranho, levando 
em conta que, para mim, ficar em casa ou sair é pratica-
mente a mesma coisa. Confesso que me divirto até mais 
em frente ao computador, com meus enormes óculos, que 
vivem deslizando sobre o meu nariz. Andando de um lado 
para o outro, Deus disse em meu coração: “O livro”.

Subi rapidamente ao meu quarto, liguei o computador 
e sentei-me na cadeira. Foi então que uma paz encheu o 
meu coração e esqueci completamente da agonia. Era uma 
resposta de Deus. Lembre -se: Deus não é Deus de confu-
são, toda direção que Ele der deve vir acompanhada da paz 
(1Co 14:33), se a sua decisão o deixar confuso, não faça! Pois 
certamente não vem Dele.

Abri o meu programa para começar a escrever, porém 
me lembrei de algo, eu havia lido apenas o Velho Testa-
mento. O Novo Testamento, que narra a vida de Jesus, eu 
não havia lido. Se não me engano, a vida de Jesus se encontra 
no livro de Mateus… Quais são os outros mesmo?, pensei. E lá 
fui eu, às pressas, pegar minha velha Bíblia. Não estava em 
meus planos escrever daquela maneira. Queria antes fa-
zer um estudo aprofundado dos livros de Mateus, Marcos, 
Lucas e João, mas não fora desse jeito que Deus havia me 
orientado. Com o Senhor, é pisar antes de ver o chão. Pro-
curei me manter calmo e comecei a escrever de um jeito 
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não muito comum: “escrever” antes de “saber”. Esse é um 
dos pontos que mais me fascinam em Deus, Ele nunca age 
no “óbvio”. Muitas vezes, ouvir a sua direção pode parecer 
loucura aos olhos naturais, e é exatamente em momentos 
como esse que a nossa fé é colocada em prova. E acredite, é 
dessa maneira criativa e inusitada que Deus trabalha.

Eu convido você, leitor, a embarcar comigo nas ter-
ras do Oriente Médio no passado, há dois mil anos, e a 
descobrir quem de fato foi o grande “Deus -Homem” que 
pisou na terra. Conheça a história transformadora de 
Cristo Jesus.
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Prólogo

A promessa
No templo de Jerusalém, 740 a.C, uma forte luz se 

acendeu diante de um homem chamado Isaías, que, de 
olhos franzidos, tentava compreender tal fenômeno. Ao 
levar seus olhos para cima, viu um grande trono ocupado 
por uma grandiosa presença, o Deus Eterno, cujo manto se 
estendia por todo o templo. 

Em volta do manto, apareceram silhuetas que emana-
vam luz, elas tinham seis asas, com duas asas cobriam o 
rosto, com duas cobriam o corpo e com as outras duas voa-
vam; eram conhecidos como serafins. 

“Santo, santo, santo é o Eterno, o Todo -poderoso; e 
Sua presença gloriosa enche o mundo inteiro!”, diziam 
alto entre eles, fazendo até mesmo os alicerces do Templo 
estremecerem e ficarem cheio de fumaça devido ao som de 
suas vozes.

– Ai de mim! – disparou Isaías, com temor. – Estou 
perdido! Porque os meus lábios são impuros como o povo 
com o qual eu vivo. E com os meus próprios olhos vi o Rei, 
o Eterno, o Todo -poderoso!

Do altar, um dos serafins tirou uma brasa com uma 
ferramenta chamada “tenaz” e foi voando em direção de 
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Isaías. Assim que o serafim chegou à sua frente, colocou a 
brasa em seus lábios, e disse: “Agora que esta brasa tocou 
os seus lábios, as suas culpas estão tiradas, e os seus peca-
dos estão perdoados”.

Em seguida, disse Deus: “Quem é que eu vou enviar? 
Quem será o nosso mensageiro?”

– Aqui estou – respondeu Isaías. – Envia -me a mim!

O povo que andava na escuridão viu uma forte luz que 
brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, au-
mentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se 
alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fa-
zem as colheitas ou como os que repartem as riquezas 
tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes 
de escravos, quebraste a vara com que eram castigados; 
acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no 
passado acabaste com os midianitas. As botas barulhen-
tas dos soldados e todas as roupas suas de sangue serão 
completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma 
criança, Deus nos mandou um menino que será o nos-
so rei. Ele será chamado de “Conselheiro Maravilhoso”, 
“Deus Poderoso”, “Pai Eterno”, “Príncipe da Paz”. Ele 
será descendente de Davi; o seu poder como rei crescerá, 
e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo 
serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. 
No seu grande amor, o Eterno, o Todo -poderoso, fará que 
tudo isso aconteça. (Isaías 9: 1 -6)

Aproximadamente 700 anos depois… 

MIOLO_Tetelestai na cruz_editado.indd   12 23/04/2019   08:12:37



Capítulo 1 

A VINDA DE UM REI
No ano 3 a.C., na região montanhosa da Judeia, não mui-

to longe da cidade de Jerusalém, morava um sacerdote de 
Deus. Seu nome era Zacarias. Seus cabelos e os de sua espo-
sa, Isabel, já estavam brancos como as nuvens, e o casal tinha 
uma grande tristeza: não conseguiu ter filhos na juventude.

Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias servia a 
Deus. Enquanto queimava o incenso no altar, o povo lá 
fora fazia suas orações. Foi então que notou uma forte luz 
em forma de silhueta ao lado direito do altar. Zacarias fi-
cou com medo, suas pernas congelaram onde estavam.

– Não tenha medo, Zacarias! Deus ouviu a sua oração. 
A sua mulher vai ter um filho, e você dará a ele o nome de 
João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para 
você e para muita gente; depois, ele será um grande ho-
mem diante de Deus. Ele não deverá beber vinho nem ou-
tra bebida alcoólica. Será cheio do Espírito Santo desde o 
nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de 
Israel. Irá como mensageiro de Deus e será forte e podero-
so como o profeta Elias. Ele fará que pais e filhos façam as 
pazes e que os desobedientes voltem ao caminho da justi-
ça. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do 
Senhor – disse o anjo.
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– Como eu vou acreditar nisso? – questionou Zacarias. 
– Olha como estou velho, e minha mulher também.

– Eu sou Gabriel, servo de Deus, e Ele me mandou falar 
com você para lhe dar essa boa notícia. Você não acreditou 
no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E, 
porque não acreditou, ficará mudo e não poderá falar até o 
dia em que o seu filho nascer – avisou o anjo Gabriel.

Todos esperavam Zacarias, admirados com a demo-
ra dele. Quando ele saiu do templo, fazia gestos com as 
mãos. O povo percebeu que algo sobrenatural havia acon-
tecido lá dentro.

Pouco tempo depois, Isabel descobriu estar grávida, e 
isso era um milagre, pois já tinha uma idade avançada. Fi-
cou no aconchego e segurança de sua casa, longe das pes-
soas, durante cinco meses.

– Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai 
me desprezar por eu não ter filhos – disse Isabel.

Seis meses depois, mais um dia ensolarado havia co-
berto a cidade de Nazaré, ao norte de Jerusalém, na Gali-
leia. Uma jovem moça chegara em sua casa usando um véu 
que cobria seus cabelos, como as demais mulheres daquela 
época. Enquanto se preparava para o trabalho doméstico, 
um forte clarão invadiu a sua casa. Seus olhos franzidos 
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então se direcionaram para a janela, quando viu uma si-
lhueta iluminada em frente a ela.

– Maria, mulher abençoada, alegre -se, o Senhor está 
com você – disse o anjo Gabriel ao seu coração.

Maria ficou paralisada, sem saber o que pensar e o que 
dizer. Seus olhos apenas se fixaram na imagem daquele anjo.

– Não tenha medo, Maria. Deus tem se alegrado com 
você. Você ficará grávida de um menino, e colocará o nome 
dele de Jesus. Ele será grande e será conhecido como o Fi-
lho de Deus. O Senhor fará dele um rei, e seu Reinado du-
rará para sempre.

Assim que ouviu aquelas palavras, Maria arregalou os 
olhos e, sem compreender, disse ao anjo:

– Impossível, eu sou virgem.
– O Espírito Santo virá sobre você, e o poder de Deus 

estará em você – justificou o anjo.
Após ouvir aquelas palavras, Maria abaixou o olhar, 

tentando compreender tal fato. Ao perceber, o anjo falou:
– Lembre -se de sua prima Isabel. Diziam que ela não 

poderia ter filho devido à sua idade avançada, mas agora 
ela está no sexto mês de gestação. Eu mesmo fui dar a no-
tícia a Zacarias, no templo, quando ele oferecia incenso. 
Para Deus nada é impossível.

Maria então compreendeu aquelas palavras e acatou:
– Sou uma serva de Deus, assim seja.
Então, a luz que radiava sua casa pela presença do anjo 

se apagou e junto dela, o anjo partiu.
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