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Prefácio 

Às vezes, achamos que Deus nos virou as costas nos momentos 
em que mais precisamos dEle, Quantos de nós um dia não achou que 
Deus nos esqueceu? Neste livro, o autor, Evandro Marcio Gonçalves 
da Silva, traz a história da sua trajetória de vida com alegrias, lutas e 
sofrimentos; da infância à fase adulta; o surgimento do seu grande 
amor e a sua prisão: Uma história impactante, mas com olhares dife-
renciados: Para uma sociedade com preconceitos e julgamentos, ele 
é apenas um ex-presidiário, mas, para ele, é a magnífica história de 
sua vida e como ele conseguiu mudar toda a sua trajetória. 

Aqui você vai conhecer uma história que, desde o início, vem 
sendo traçada por muitas causas familiares, emocionais, psicológicas 
e espirituais; vindo com toda uma trajetória de perda de identidade e, 
para resgatá-la, foi preciso que se quebrasse o silêncio de Deus em 
sua vida. Quando lemos a passagem da Bíblia em Mateus 15.21-28, 
que relata a história da mulher cananeia, percebemos que o aconte-
cimento nos mostra que qualquer um de nós desistiria na hora de 
seguir alguém que nos deu as costas como resposta, porque, às ve-
zes, desistimos rápido demais de coisas em nossa vida, pois vemos o 
silêncio a nossa volta. Nessa passagem sabe por que Jesus ficou em 
silêncio? Ele queria ver até onde aquela mulher iria com Ele. 

O silêncio é frequentemente o lugar em que Deus nos espera pa-
ra que consigamos escutá-lo, em vez de escutar o ruído da nossa 
própria voz. Não deixamos Deus falar, não o escutamos, pois não 
existe apenas uma surdez física, que exclui o homem da vida social, 
existe uma debilidade dos ouvidos em relação a Deus da qual sofre-
mos. 



12 

O livro de Jó também relata de como o silêncio de Deus aconte-
ce para os justos nas adversidades, fazendo-os ficar um tempo sem 
obter resposta Dele. A distância do homem para com Deus foi e 
continua intensa e Deus, muitas vezes, permanece aparentemente em 
silêncio, inativo e indiferente ao nosso destino, pois Ele quer crescer 
em nossa alma. 

O autor vai relatar nessa obra o seu crescimento espiritual, emo-
cional, familiar e psicológico através do silêncio de Deus em sua 
vida, o qual ele precisou quebrar como aquela mulher Cananéia, que 
tinha todos os requisitos necessários para que Jesus lhe fizesse o 
milagre, chegando a Jesus com uma postura de alguém que sabia o 
caminho do favor de Deus em sua vida. Essa obra irá fazer você 
refletir como é um homem viver no Silêncio de Deus e, depois, que-
brando o silêncio de Deus com a graça que Ele nos proporcionou 
pagando com seu próprio sangue na cruz. 

 
 

Elaine Tavares 
[Esposa — Assistente Social] 
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Introdução 

Tudo começou há muito tempo na minha infância. Com uma 
personalidade forte e tempestuosa, quase que indomável, a ponto de 
eu colocar a própria vida em risco, por diversas vezes, em inúmeras 
ocasiões. Com uma vontade inexplicável de viver a vida ao extremo, 
assim tomei maior idade me arriscando de todas as formas possíveis. 

Depois de inúmeras confusões e desentendimentos por motivos 
banais, vaidade, arrogância, e, principalmente, a falta da presença de 
Deus em minha vida na época. Sendo assim a velha criatura entrou 
em uma luta corporal e tomei a arma de meu oponente e efetuei 
disparos de arma de fogo, então meu oponente veio a falecer. Com 
esse erro gravíssimo, fui parar na prisão. 

Compondo a minha história no cárcere, encontrava-me no ocea-
no do tédio como um náufrago à deriva. A rotina do cárcere vira 
mentes de cabeça para baixo devido ao ambiente completamente 
hostil. Este homem que vos fala, pensava que Deus era uma história 
contada pela Bíblia e pelos homens que diziam servir ao Deus conti-
do nela. Um homem sonhador, que sonhava com um “Amor Perfeito 
de Química Perfeita”. Só que Deus, na sua onisciência, sabia que um 
grande amor faria com que eu ouvisse seu chamado. 

Cheguei ao fundo do poço, quando me deparei com o cárcere, 
com isso perdi tudo que eu tinha, principalmente, a melhor parte da 
infância de meu único filho devido aos anos que fiquei na prisão. 

O mundo desabou sobre minha cabeça e eu me tornei uma fá-
brica de lágrimas. É notória a presença de Deus em minha vida e as 
maravilhas que ele realizou, restituindo tudo que eu havia perdido, 
até a esperança de recomeçar. O que mais impressiona, dentre todos 



14 

os fatores, é a entrega e a experiência adquirida com o sofrimento: a 
dependência total de Deus devido a momentos de dificuldade ao 
extremo, quando então nasce a fé. 

E, através de nossa fé, o Senhor abre portas e abençoa grande-
mente, dando-nos uma nova chance usando inclusive a arte como 
instrumento de redenção. Assim restituiu a minha dignidade como 
Artista Plástico e Escritor, hoje apresentado artisticamente como 
“Pintor de Sonhos”. 

“A maior parte dos nomes das pessoas citadas neste livro 
terão as suas identificações trocadas para preservação na 
propositura da presente obra em respeito à sua vida, seus 
exemplos e suas imagens”. 



 

 

O Livramento 

 

Esse quadro em acrílico, tela 80x60 representa um anjo com sua espada, 
protegendo-me e me livrando do mau. O homem que está de joelhos sou 
eu; clamando pelo socorro do Senhor. Arte surrealista, que expressa fé e 
total confiança em Deus. 
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