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“Para que todos vejam e saibam, e considerem e 
juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso 

e o Santo de Israel o criou”. 
Isaías 41.20 
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Prefácio 

Nunca imaginamos que poderíamos passar por dias tão 
ruins, dias de desespero, por não saber o porquê dessa situação. 
Enquanto todos viviam vida normal, nós vivíamos dias intermi-
náveis. Eu só queria acordar e ver que tudo não passava de um 
sonho ruim. Era uma confusão de sentimentos: ora acreditava 
que um milagre podia acontecer, ora eu perdia totalmente as es-
peranças; acreditando que a morte venceria de vez. 

Tentei esconder a situação o máximo que pude, pois não 
queria expor minha mãe, mas a aparência dela não negava uma 
profunda enfermidade. Eu tinha que enfrentar olhares curiosos, 
e responder perguntas inconvenientes: todos queriam saber o 
que se passava com ela, porque, afinal de contas minha mãe sem-
pre foi muito bonita e vaidosa, e, naquela época, ela só usava o 
que colocavam nela (o que cabia). 

Era eu quem penteava seus poucos cabelos, os que lhe res-
tavam. Mas eu não sabia o que estava acontecendo realmente, 
pois esconderam de mim, não insisti em perguntar, porque, na 
verdade, eu não queria saber qual era a doença, eu só queria que 
ela fosse curada, que voltasse ao normal: aquela mãe que traba-
lhava dia e noite para me dar do melhor que podia, do melhor 
dos seus esforços e determinação. Aquela mãe que me amava e 
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que eu pensava (naquele momento) que ia perdê-la. 
Afastaram-me dela... Eu fui muito bem cuidada pela minha 

prima Ana Claudia, mas eu nunca vivi tanto tempo longe dela, e 
sem notícias; eu não conseguia nem ir para a escola; passava mal, 
e me isolava. 

Quando eu a via na casa de minha vó, eu tinha medo dela 
(isso me dói, quando falo), porque aqueles olhos não eram os 
dela, a forma de agir também (embora não fosse assim todo o 
tempo). Ela mudava de um momento para o outro: Num mo-
mento, era carinhosa, quando, de repente, já era outra pessoa. 

Eu continuei buscando ao Senhor, e, com o passar dos 
meses, meu pai foi me buscar. Eu fiquei com medo de ir, mas 
fui. Ela já estava em casa conosco, e fui acompanhando (bem de 
pertinho) o agir de Deus na vida de minha mãe. Ela não se ren-
deu. Cada dia uma luta, mas ela lutava com suas armas: que era o 
louvor e a adoração. O louvor ao Trino Deus era seu refúgio. 

Eu estava vivendo junto com minha mãe uma luta espiri-
tual, e eu nem me dava conta disto, porém a vi sendo fortalecida 
por Deus: sem enxergar, ela fazia comida, e o inimigo tentando 
contra ela. Aparecia tanta pedra no feijão. Coisas surreais para 
desmotivá-la, entretanto ela não se desesperou, e, pela Fé, ela foi 
sendo restaurada: as dores sendo curadas, a visão retornando dia 
após dia, seu peso voltando ao normal (ela chegou a pesar trinta 
quilos), seu cabelo crescendo, sua pele voltando a ter cor... ela é 
o meu milagre mais lindo.

Eu sempre vou me emocionar, sempre vou chorar; con-
tando essa história, porque doeu na alma. Ela é o meu exemplo 
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de Fé, mulher de Deus, mãe, esposa, avó: eu me espelho nela, e, 
além de lutar suas próprias guerras, ela me dá armas para lutar as 
minhas também. 

 
Eu te amo! Sou grata a Deus eternamente!!!!! 

 
Nathália Chrispim dos Santos 
[Filha de Ozélia Barboza Chrispim] 
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Apresentação 

Venho relatar através deste livro onde o homem pode che-
gar, e aonde a mão poderosa de Deus pode ir, porque para Deus 
não há impossível, Mateus 19.26. 

Somos todos vasos nas mãos poderosas do oleiro, temos 
o privilégio de ser feitos pelo próprio Deus, pois ele levanta o 
pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para que se 
assente com os príncipes do seu povo, Salmo 113.7.8. 

Aqui, relato momentos de dificuldade, miséria humana, 
olhar de desprezo, loucuras, doenças incuráveis (falo de diagnós-
tico médico), das lutas, das batalhas espirituais de como cheguei 
ao fundo do poço e de como saí de lá. 

Deus me acorda todos os dias, mas sou eu que tenho que 
decidir se eu quero ou não me levantar. 

Eu sei onde Deus está, porque ouço seus passos. 
Neste livro, eu falo do medo de partir sem salvação, mas 

também falo do poder sobrenatural da fé. 
Deus é o oleiro, Jeremias 18.2. Têm momentos em que 

devemos fazer uma visita à olaria de Deus. 
Somente o oleiro conhece o barro perfeito para iniciar a 

construção de um vaso. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te 
farei ouvir as minhas palavras. Muitas vezes, a olaria é um hospi-
tal. Ali é onde temos tempo de colocar as nossas contas em dia. 






