
Testemunha de Amanda 
Minha jornada espiritual começou quando tinha 6 anos de idade. Minha família foi 
assistir a um renascimento e a cada noite eu me sentia angustiada por não 
compreender completamente o renascimento naquela época, mas ficava 
incomodada de qualquer maneira. Sábado de manhã, na semana seguinte a do 
renascimento, minha mãe estava assando biscoitos e eu senti uma necessidade 
desesperada de falar com ela. Expliquei-lhe o que entendi do renascimento e orei 
sentada em seu colo. Lembro-me claramente que quanto mais eu orava, mais eu 
chorava. Eu estava tão feliz, tão animada, tão aliviada do peso que estava 
carregando durante a semana toda. Senti uma alegria imensa quando entreguei o 
meu coração a Jesus. 
      Eu imediatamente quis chamar o nosso pastor atual e compartilhar a notícia. 
Fui logo batizada. Então, lá estava, eu era uma jovem seguidora de Cristo. Desde 
então queiria ser missionaria em Africa. Lembro-me de ter sempre uma emoção e 
interesse em estudar a Palavra de Deus. Não me lembro de uma única vez que eu 
queria estar longe do povo de Deus, Sua Igreja, Seus ensinamentos. Quando eu 
tinha 19 ou 20 anos, lembro-me de um momento intenso, onde duvidei de Deus, 
pois eu não tinha uma "boa história". A Power Team estava na cidade e muitas 
igrejas locais reuniram-se para fazer tudo acontecer. Ofereci-me como uma 
conselheira a cada noite. Eu era apaixonada por ajudar as pessoas a conhecer 
Jesus. Durante as noites, ouvíamos as histórias dos membros da Power Team, 
alguns deles vendiam drogas para muitas pessoas, alguns tinham cumprido pena 
de prisão por vários crimes. Histórias dessa natureza me fizeram pensar no meu 
passado, pois olhei para trás e não vi nada parecido em minha vida. 
       Eu temia ser a “pessoa que sempre freqüentava a igreja e por isso achava que 
foi salva". Eu não podia ver um único momento drástico na minha vida, onde eu 
virasse para trás e a vida fosse diferente. Isso me incomodou e orei 
fervorosamente. Conversei com os pastores locais, porque queria ouvir: "Você 
sabe que está salva e não há nada para se preocupar", mas é claro que não estavam 
dispostos a dizer isso sem a clareza de Deus. Continuei a orar e buscar a Deus.       
       Com o tempo, Ele permitiu que Efésios, capítulo 2, fizesse quebrar minha 
cara. Senti-me muito constrangida quando li Efésios 2 e entendi que eu realmente 
não havia participado da minha própria salvação. Percebi que foi Ele mesmo quem 
me chamou. Ele despertou em mim a compreensão da minha necessidade em tê-lo 
em minha vida. Ele fez mais do que enviar Seu filho para levar o meu castigo 
sobre Si mesmo. Ele providenciou a salvação e me chamou quando eu nem sabia 
que precisava dele. Percebi que ele era a minha "boa história". Ele é o meu 
testemunho. Ele optou por me salvar da vida das drogas. Eu nunca me senti 
tentada a este tipo de vida, pois Ele me salvou disto. Eu me senti tão constrangida 
e envergonhada quando percebi isso. Ele é a minha história! Eu sou grata a Deus 
por me amar e revelar a minha necessidade por Ele, por me acordar quando eu 
não estava em Sua busca, por me amar quando eu estava morta em meus pecados e 
por enviar Jesus, o Salvador sem pecado, para ser justo para mim. Aceitei Jesus 
como meu Salvador com 6 anos de idade. Ele é meu Salvador, Senhor, e Rei da 



minha vida agora. Quero sempre servir a Ele! Agora eu sei que Ele me chamou 
para servir no Brasil. Meu sonha era ir para Africa mas Deus mudou o local para 
Brasil! 


