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7     Quando cheguei em casa, minha mãe imediatamente
me perguntou: “Que foi que aconteceu com você? Você
está com uma cara tão feliz!” E era verdade: algo havia
mudado no profundo do meu ser. Eu agora queria ler
mais e mais a Bíblia. Comecei a frequentar uma Igreja
Batista porque lá encontrei outros que tinham tido uma
experiência com Cristo como a minha. Passei por mui-

tos apertos porque meus velhos ami-
gos de rua e escola não queriam

nada comigo. Até pela minha
família não fui compreendida.
Mas como deixar de ser
crente? Já não podia voltar
atrás.
Hoje eu também sou missio-
nária... e espero que minha
história ajude você a confiar
em Deus e entregar-se a Cris-

to. Por que você não faz
isso agora mesmo?

Aos 2 anos, minha família mudou-se para Caxambú,
cidade turística no sul de Minas.

     Ôi, meu nome é Mônica. Eu nasci no Rio de
 Janeiro em 1957, de pais católicos.

Aos 8 anos de idade
minha família voltou a
morar no Rio de
 Janeiro.
Apesar de ser uma
menina muito católica,
eu queria saber mais
do que estava apren-
dendo na igreja. Eu ti-
nha curiosidade de sa-
ber mais sobre Deus,
Jesus e os santos.

(Continua no lado de dentro)

Nos meses de maio, eu
participava da coroação
da Virgem Maria. Minha
mãe me vestia de anjo e
saíamos a cantar e jogar
pétalas de flores aos pés
da imagem de Nossa Se-
nhora.

Mônica hoje é missionária da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista do Sul, E.U.A.
É casada com João Hatton e temduas lindas filhas: Monique e Melissa.

minha vida 
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Leia a Bíblia. Ore. Una-se a uma igreja cristã que ensina que Jesus é o único caminho para Deus.

Mais informação ou folhetos? Email j3-16@pobox.com ou www.impacto.org/j3-16
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Eu não tinha acesso à Bíblia porque para minha fa-
mília e igreja era um livro tão sagrado que não se de-
veria nem tocá-la.

Lembro-me que, aos 14 anos, minhas inquietudes es-
tavam me sufocando: afinal, de onde viemos? Para
onde vamos depois de morrer? Deus se importa co-
nosco pra valer ou vive lá no Céu, longe de tudo e
todos?

Me sentava sozinha na igreja perto de casa, depois da
aula, e pensava por horas afio nestas questões.

     Um dia eu estava desabafando com um amigo,
contando-lhe minhas dúvidas e inquietudes. De re-
pente ele teve uma idéia: “por que você não fala com
a minha irmã? Ela é missionária e aposto que pode
responder todas essas perguntas,” exclamou.

Eu não sabia o que era uma missionária, mas eu sa-
bia que queria respostas! Fomos imediatamente à sua
casa e aí encontramos sua irmã, Beth Bandeira, que
estudava no “Seminário Bíblico Palavra da Vida”.

     Quando cheguei e expliquei porque precisava
dela, Beth entrou logo no assunto. Pegou um folheto
chamado “As 4 Leis Espirituais” e me entregou a sua
Bíblia. (Essa foi a primeira vez que segurei – e li –
uma Bíblia!) Ela ia lendo o folheto e me ajudando a
acompanhar na sua Bíblia.
Estas são as 4 “leis” – ou verdades – que eu descobri
naquele dia:

Beth perguntou se eu estava pronta, naquele momen-
to, para entregar minha vida a Deus e convidar a
Cristo para ser meu Senhor e Salvador. Mesmo sem
entender todos os detalhes, eu sabia que era isso que
eu mais queria no mundo. “Sim!”, eu respondi, e ali
mesmo eu orei mais ou menos assim:

Pai, obrigado por seu amor por mim! Confesso que
tenho pecado e peço o Seu perdão. Reconheço que
só Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que nin-
guém pode chegar até o Senhor se não for através
d’Ele. Peço que o Senhor entre no meu coração e
seja o meu Salvador e Senhor. Daqui para frente
quero viver para o Senhor. Em nome de Jesus,
amém.

4) Basta que você se arre-penda, creia e aceite a Cris-to como seu Salvador:“Se confessarmos os nos-sos pecados, ele (Deus) éfiel e justo para nos perdo-ar os pecados e nos purifi-car de toda injustiça.” (IJoão 1:9)
“Mas a todos quantos o re-ceberam (a Jesus), aos quecrêem no seu nome, deu-lhes o poder de se torna-rem filhos de Deus.” (João1:12)

“Todo aquele que invocaro nome do Senhor será sal-vo.”  (Romanos 10:13)

3) Só Jesus pode pagar pe-

los seus pecados:

“Mas Deus dá prova de seu

amor para conosco, em que,

quando éramos ainda peca-

dores, Cristo morreu por

nós.” (Romanos 5:8)

“Pela graça sois salvos, por

meio da fé; e isto não vem de

vós, é dom (presente) de

Deus; não vem das [boas]

obras para que ninguém se

glorie. (Efésios 2:8,9)

2) Você é pecador e, poristo, está longe de Deus.Os versículos  que li foram:“Porque todos pecaram edestituídos estão da glóriade Deus” (Romanos 3:23).“O salário do pecado é amorte, mas o dom gratuitode Deus é a salvação, pormeio de Cristo Jesus”(Romanos 6:23).

1) Deus ama você e tem um

propósito para a sua vida.

A parte (versículo) da Bíblia

que eu li foi: “Porque Deus

amou o mundo de tal manei-

ra que deu seu o Filho uni-

gênito, para que todo aquele

que nele crê não pereça,

mas tenha a vida eterna.”

(João 3:16)

BÍBLIA

Continua no verso (pág. 7)


