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Um segredo revelado
31 de Outubro, 2020

- Eu não tenho certeza do por quê eu era a única
garota de Fortaleza no retiro espiritual jovem a
Igreja Adventista de Manaus. Provavelmente, os 4
mil quilómetros entre os dois lugares (risadas)…
Eu não tinha ideia de que na cidade, localizada no
coração da �oresta amazônica, eu encontraria a
outra metade do meu coração: Luiz Pinho.
- Durante o evento, nós dois sabíamos de que
algo maior do que simplesmente uma amizade 
estava acontecendo entre nós. 
- Então, eu decidi orar, perguntando a Deus se
Luiz era o “escolhido" por Ele.
- Com a aprovação de Deus, nós começamos a 
namorar. 
- Namorar a distância…
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- Sim. Mas mesmo vivendo muito longe um do
outro, nosso amor veio de uma resposta a uma
oração e no tempo que Deus havia escolhido,
que é sempre o tempo certo. E aqui estamos,
casados!
- Você quer saber de algo engraçado? Ele escon-
deu algo de mim por anos. Mas um bom segredo
realmente, que ele revelou apenas depois de
estarmos casados. Posso contar a eles?
- Claro, vá em frente!
- Ok. Então, ele chegou para mim e disse: “Evel-
lyze, quando estávamos noivos, eu estava tão
grato a Deus por ter encontrado você, que eu
decidi aumentar a porcentagem da minha oferta”.
Foi a coisa mais linda que ele já me contou!
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- Luiz é um fervoroso �el no conceito de 
“Pacto”, ofertas regulares e sistemática. O que 
signi�ca que além do dízimo, ele devolve a Deus 
parte de sua entradas como ofertas, uma 
proporção das bençãos recebidas. E que 
grande benção ele tem. Evellyze e Luiz são 
agora pais de um bebezinho, Benício, e mem-
bros da igreja Torres em Manaus, Brasil. 

 Ao devolver seu dízimo e dar seu pacto, peça a 
Deus que lhe ajude a adora-Lo com seus recur-
sos, pois Ele é bom e sua misericórdia dura para 
sempre. 

Coloquemos nossos desejos pr último e, 
Primeiro Deus. 
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