
NATAL RN 13 DE JUNHO DE 1988 
O PESADELO E  O AGIR DE DEUS 

 
Numa manhã de Segunda-feira, dia 06 de junho de 1988, o jovem José George 

Pachêco de Araújo foi para o trabalho, o qual era o Banco do Brasil, quando ao chegar 
lá, o mesmo estava em boa forma sem nada apresentar, mas a partir da tarde daquele 
dia, de repente começou a se sentir mal com uma dor nas costas e no pescoço, um 
rápido e profundo esmorecimento nos braços. 

 
A partir desse momento começou o seu pesadelo, ao sair do trabalho, um pouco 

esmorecido, com isso ao chegar em casa ele contou o problema sorrindo para os seus 
pais que estava com uma dor nas costas e os braços estavam paralisando, ao passar 
das horas, cada vez ia se tornando mais grave. Chegou seu amigo de trabalho Tico de 
Anísio, o qual não sabia ainda o que estava acontecendo, seus pais e sua irmã Airta 
ficaram desesperados contaram tudo que estava acontecendo com o seu colega 
George, rapidamente ele falou pra família que podia ser grave e o levou para o médico 
Dr Chiquinho para examinar, em seguida passou uma injeção na farmácia Santa 
Catarina. 
 

Ao amanhecer tentou o jovem se levantar da cama e não conseguiu, pois não 
tinha mais forças, estava praticamente paralisado todos os seu membros estavam 
paralisados. Em seguida chamamos imediatamente Dr Chiquinho, que ao vê-lo falou 
para os pais encaminhar o mais rápido possível para Natal. 
 

Chegando a Natal, levaram-no para o Hospital Walfredo Gurgel, onde o mesmo 
foi atendido imediatamente em estado grave, e dai por diante os médicos começaram 
fazer os exames, dizendo que o mesmo não estava sentindo grande parte do corpo.  
Ao receber os exames, o diagnóstico acusou uma doença chamada poliomielite 
(poliomeuropatia), mas não era uma afirmação concreta e definitiva o exame realizado 
no hospital Walfredo Gurgel. 

 
O jovem George Araújo foi encaminhado para outro Hospital Casa de Saúde 

São Lucas para ser internado e se submeter a novos exames. Ao fazer novos exames 
na Casa de Saúde São Lucas, o neurologista Doutor Djacir falou que os exames 
acusaram o inicio de uma poliomielite. E passaram se os dias e o jovem tendo todos 
os cuidados médicos daquele hospital e o carinho dos seus familiares, já começava 
apresentar um estado de recuperação, no início não conseguia caminhar nem dar um 
passo se quer, sendo assim, o mesmo recebeu um grande milagre de Deus, pois em 
pouco tempo começou dar os primeiros passos e teve alta no dia 14 de junho de 1988 
numa terça-feira. 

Hoje ele está totalmente recuperado sem nem uma sequela em seu corpo, 
graças ao poder de Deus, esse foi um grande milagre que Deus fez em sua vida. 
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