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Prefácio 
Você já vivenciou um tempo de perdas? Pensou ter che-
gado ao fundo do poço? Viveu momentos em que preci-
sou perdoar alguém que lhe fez muito mal? 

Ao ler e prefaciar este livro, eu entendo que estamos em 
tempo de grande despertamento espiritual. Vivemos dias 
desafiadores, e, se não tivermos uma vida de intimidade 
com Deus, ficaremos a mercê do acaso em nossa mes-
mice e comodismo terreno. 

Filha amada, Herdeira legítima trata com hombridade des-
ses assuntos.  Escrito inspiradamente pela Miss. Marizete 
Aragão, este livro levará você a alçar novos voos. Suas ex-
periências são impactantes, apresentando uma vida trans-
formada e renovada pelo Espírito Santo. 

A autora apresenta de uma forma linda e apaixonante 
fatos marcantes e como conseguiu em meio às crises, in-
certezas e percalços do caminho buscar uma vida com 
propósitos que resultariam em uma trajetória repleta de 
alegrias e conquistas jamais antes vividas. 

Ao olhar para esta serva do Senhor, obreira valorosa, 
mãe, amiga só me faz pensar numa palavra: SUPERA-
ÇÃO. Após compreender a paternidade de Deus, conse-
guiu ressignificar sua história, entendendo a Sua vontade 
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e o Seu agir. Ela prossegue para o alvo; conduzindo inú-
meras mulheres ao Evangelho do Senhor Jesus com pa-
lavras de esperança, cura e salvação. 

A Palavra de Deus nos afirma:  

Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais 
abundantemente além daquilo que pedimos ou pensa-
mos segundo o poder que em nós opera Efésios 3.20. 

Mulher, seja curada, liberta e livre para adorar ao Se-
nhor. Que, através dessa leitura, o Espírito Santo aca-
lente o teu coração, renove as tuas forças e te dê uma 
nova visão. Que tu tomes posse da promessa e atendas 
ao teu Pai Celestial que te ama e te chama: Tu és minha 
Filha amada e Herdeira legítima! Desfrute do novo de 
Deus em tua vida! 

Em Cristo, 
Cristiane Moura 

Missionária e Autora dos Livros: Nasci para Deus e 
Eu, mãe, a difícil arte de Educar/PodEditora
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INTRODUÇÃO   
Um pouco de mim 

Nasci no dia 4 de abril do ano de 1968, na cidade de 
Aimorés Minas Gerais às margens do rio Doce, em uma 
família simples, filha de Hermindo Felicíssimo Teixeira 
(in memoria) e Creuza Teixeira de Aragão, a mais velha 
de quatro irmãos de uma família não evangélica, cresci 
em um lar bastante comum e vivendo as demandas de 
uma família de quatro filhos e muitas dificuldades,. Fui 
apresentada a Jesus desde muito cedo pela minha avó 
materna, a irmã Maria Aragão, que me instruiu a amar a 
Jesus. Eu me alegrava em ir com ela aos cultos, sentia o 
coração arder, principalmente nos cultos de Missões, na 
Igreja Batista Paciência-RJ. 
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Com uma adolescência difícil, vivenciando as complica-
ções dessa faixa etária, passei uns anos fora do ambiente 
evangélico, morando na cidade de Salvador – BA, onde 
com muita dificuldade terminei meu curso de Magisté-
rio, tornando-me uma apaixonada pela literatura, inten-
sificando meu relacionamento com os livros.  

Aos vinte e cinco anos, tornei-me mãe do pequeno Filipe 
Teixeira Barros, filho muito esperado; é meu orgulho 
pelo bom caráter que tem. Eu estava prestes a passar por 
uma grande mudança em minha vida, minha verdadeira 
conversão ao Evangelho do Reino. 

Meu encontro com Deus se deu, realmente, aos 26 anos 
de idade, sedenta por conhecer a Jesus, fora de um cená-
rio de religiosidade, desenvolvi ainda mais o gosto pelo 
discipulado e pela leitura da palavra, a fim de obter co-
nhecimento acerca do Reino e Propósito Eterno de Deus 
para a humanidade. Numa busca incansável pela presença 
de Deus, observava a todos os bons exemplos que me pudes-
sem agregar conhecimento e crescimento. O gosto pelos li-
vros acentuou ainda mais pelo incentivo da minha tia 
Lígia de Aragão Leal, que foi uma grande mulher de 
Deus, apaixonada pela leitura bíblica e por literaturas 
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evangélicas, deixou um grande legado pelo seu trabalho 
na obra de Deus e pelo seu forte testemunho de integri-
dade. Ela me incentivava, compartilhando com muita 
generosidade seus livros. Nessa época, eu não os podia 
comprar, minha tia os emprestava. Estes livros de tia Lí-
gia foram primordiais para despertar em mim o gosto 
pela escrita também. 

Meu chamado ministerial foi reconhecido pela forma 
apaixonada e vibrante que demonstro ao falar do Senhor 
Jesus, despertando a atenção, para o desejo de comparti-
lhar cada revelação dada por Deus. 

Sendo assim, começo uma caminhada longa e árdua, 
com experiências diversas no campo espiritual: Meu pri-
meiro ministério sempre foi zelar por minha família, que 
agora foi aumentada, após meu casamento, com a che-
gada das filhas Priscila e Patrycia, minhas princesas.  

Procuro sempre contagiar a todos com minha alegria in-
condicional em servir ao Senhor, independente das cir-
cunstâncias vividas por mim.  

Fui consagrada a Missionária, na Assembleia de Deus 
em Campo Grande – RJ, pelo Bispo Daniel Fonseca 
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Malafaia, e venho desenvolvendo o ministério da prega-
ção da palavra; levando consolo, conforto, edificação, 
salvação e transformação às vidas através da Poderosa pa-
lavra de Deus. 

Rendi-me à inspiração do Espírito Santo de Deus, e co-
mecei a escrever o que Ele me inspira quase todos os dias. 
Aleluia! 

Tive que vencer muitas indagações, limitações, insegu-
ranças e temores  acerca de minha incapacidade em exe-
cutar tal tarefa que me foi designada pelo Senhor: a com-
plexa missão de transportar para o papel palavras que ge-
ram vida, edificam corações e marcam pessoas;  descons-
truindo fortalezas e crenças que limitam o agir da fé. 
Muitos foram os desafios enfrentados ao longo desses úl-
timos cinco anos de minha existência, talvez os mais di-
fíceis de minha história, porém, paradoxalmente, foram 
os mais gratificantes também, pois aproximou-me muito 
de Deus, gerando intimidade no meu relacionamento 
com o Senhor. 

Há exatamente três anos, o Espírito Santo vem sinali-
zando pressa em finalizar esse projeto. Acredito que com 
o propósito de me dar como presente pelos meus
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cinquentas anos de vida: a realização de um sonho, que 
foi plantado em meu coração pelo próprio Deus. 

Com vinte e cinco anos de minha vida rendidos a Deus 
e ao seu chamado para fazer discípulos Dele, registro 
nessas páginas um pouco da minha alma, apaixonada em 
ministrar Vida para as vidas. 

Quase não consigo conter a emoção, ao redigir cada pa-
lavra, que encontrará, com toda a certeza, um coração 
necessitado do aconchego das palavras aqui escritas. 

 

Deus te abençoe grandemente 

Missionária Marizete Aragão. 
  






