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“Nós já te falamos diversas vezes para parar de 
distribuir bíblias e construir igrejas”, disse o policial 
para Pavel Goia. Pai do editor da revista Ministry.

Durante a era do Romênia comunista, aqueles 
contra o governo ou aqueles que compartilhavam o 
evangelho eram inimigos. Eles eram frequente-
mente presos e  torturados severamente. Mas, 
francamente, isso não os impedia. 

No entanto, para algumas pessoas bem conhecidas, 
as consequências eram mais graves. 

Um comediante, por exemplo, depois de se apresen-
tar na TV por diversos anos, começou a tirar sarro 
sutilmente do ditador da nação. Assim, para não 
transformar o comediante em mártir, os gover-
nantes decidiram matá-lo de forma que não pare-
cesse culpado de sua morte. Eles o irradiaram sem 
seu conhecimento e o enviaram para casa para 
morrer.

Quando Pavel foi pego, os o!ciais não o torturaram. 
Eles apenas o alertaram  novamente e, curiosa-
mente, o deixaram sozinho em um quarto durante a 
n noite toda. Na manhã seguinte ele estava livre para 
ir para casa, aparentemente ileso. Goia sorriu e 
perguntou, “Vocês apenas me deixaram sozinho em 
um quarto?” Eles balançaram a cabeça e disseram, 
“Você realmente não entende, não é?”. 

Bem, depois onde alguns dias, Goia teve uma 
diarréia extrema, começou a perder cabelos e depois 
também suas unhas. O médico disse que ele 
contraiu leucemia causada por alta radiação. 
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“Se eu viver, eu viverei por Jesus. Se eu morrer, eu 
morrerei por jesus. As vezes, é melhor retirar uma 
árvore grande para que uma árvore pequena  possa 
crescer. Por favor, Deus, dê forças ao meus !lhos”, ele 
orou antes de morrer!  Ele desejava que seus !lhos 
amassem e testemunhassem do Senhor, e Deus 
atendeu ao seu pedido!

O quanto nossos !lhos estão dispostos a sacri!car 
por Cristo, movidos pelo nosso exemplo e orações? 
Se eles não estão dispostos a sacri!car alguma coisa 
agora, de maneira que guardem o Sábado, 
conservem a pureza moral, vivam um estilo de vida 
saudável, ou que devolvam seus dízimos e pacto, 
estarão eles, no futuro, dispostos a sacri!car até 
mesmo sua vida por Jesus? 
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Texto animado.Ao devolver seu dízimo e o dar o seu pacto, ore 
para Deus, pedindo-Lhe coragem para sacri!car 
qualquer coisa que possa impedi-lo de alcançar 
a eternidade e permitir que você passe esse 
valor divino para seus !lhos.
Coloquemos nossos desejos por último e 
Primeiro Deus. 
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