
Testemunha de Vitor 

Meu nome é Vitor Freitas. Eu nasci no Brasil. Vivi aqui até que eu 

tinha 18 anos de idade. Eu não era um Cristão. Eu sempre quis ir para os 

EUA, eu adorava ouvir coisas sobre os EUA. Eu finalmente fui para os 

EUA como um estudante do intercâmbio em 1996. Eu vivi uma vida 

detestável a Deus, em pecado, mas eu não sabia naquela época por que eu 

estava "perdido". 

        Eu queria ir para os estados do norte para experimentar o clima frio, 

neve e gelo. De alguma forma eu acabei em Bonham, Texas. Eu não me 

importava, eu estava indo para os EUA, o meu sonho! Fiz alguns amigos, 

alguns em que eu poderia ver a diferença neles, mas eu simplesmente não 

sabia o que era ainda. Mais tarde vim a descobrir que tinham sido orando 

por mim! Um amigo em particular, era uma menina que eu gostava. Eu me 

lembro até hoje, quando eu estava vivendo uma vida mundana, eu não 

sinto que eu poderia sequer sonhar até hoje essa garota. 

Ela me convidou para uma conferência de jovens, eu disse: "Sim, eu quero 

ir". Por que não, certo? Eu iria começar a sair com ela, e talvez ter a 

chance de chegar ao "saber" dela. Bem, meus planos não aconteceu. Tudo 

o que ela queria fazer era cantar louvores ao Senhor, adoração, e ouvir o 

orador. Que desperdício, eu sentei lá por 3 dias, lamentando que eu estava 

lá ... até os últimos 5 minutos. Deus tomou conta de mim. Ele quebrou 

meu coração! Em apenas alguns segundos, eu vi a minha vida passar diante 

dos meus olhos. Eu vi todas as coisas ruins que eu tinha feito, e pela 

primeira vez eu vi o quanto eu era indigno, e Deus me mostrou que eu 

precisava dele! Eu estava chorando, quando a garota perguntou se eu 

queria falar, ela explicou que eu precisava para se arrepender e convidá-Lo 

em minha vida. Naquele mesmo momento em que eu entreguei minha vida 

a Deus! Claro que eu orava em Português, para sua surpresa, mas Deus 

sabia exatamente o que eu orava. 

       Eu tinha caído no amor com a garota, Amanda, e antes que era hora 

de voltar para o Brasil que ficamos noivos. 

       Eu sou apenas um pecador, perdoado por Sua graça. Eu não sou 

perfeito, mas esforçando-se para ser como Jesus. Em um momento eu 

pensei, "Uau, eu não posso esperar para compartilhar isso com o meu país, 



o que é uma mudança que ele pode fazer na sua vida também." Eu era um 

crente novo, e eu sabia que ia ser difícil voltar. Eu não tinha certeza de 

como minha família iria levá-lo, eles sabiam que o "velho" me e tive de 

andar a falar para eles para ver o "novo" me. Eu me senti sozinho, só eu e 

Jesus ... Eu tive que fazer novos amigos, porque os meus antigos não 

estavam indo para ajudar a minha caminhada com Deus. 

       Seis meses se passaram e Amanda veio ao encontro de sua nova 

família. Eu me mudei para os EUA em 1998. Eu fui para a faculdade em 

SOSU. Casei com Amanda em 1999. Nossa filha Lilia nasceu em 2008. Nós 

visitou o Brasil a cada 2 anos, durante as visitas que conhecemos as 

pessoas, que estavam em necessidade, Deus colocou em nossas vidas para, 

eventualmente, chamar-nos a servi-lo lá.  

       Bem, 15 anos se passaram e Ele nos mostrou exatamente onde Ele 

quer que servi-Lo. 

       Dou-lhe toda a glória, louvá-Lo por não desistir de mim, e agradecer-

Lhe por querer me usar. 
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