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Diário de uma Vencedora

P

refácio

É uma honra poder falar nessas entre linhas e ao mesmo
tempo uma grande responsabilidade escrever esse prefácio
dessa obra grandiosa escrita por essa guerreira que é para
todos nós exemplo de superação em tudo.
Muitas vezes mal compreendida, julgada, caluniada e mesmo
assim sempre com o ideal de fazer a vontade do Senhor da
seara que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando tocada por Deus para escrever essa autobiografia
intitulada por DIÁRIO DE UMA VENCEDORA, ela procurou ser
fiel a história para mostrar que é possível sim; chegar aos
lugares mais altos quando se atende a voz de Deus.
Confesso que me assustei quando a conheci e soube de sua
história de tanto sofrimento; mas desde quando passei a
vivenciar tudo quanto me relatava sobre as promessas de
Deus sobre sua vida, pude contemplar o cumprimento de
algumas delas de maneira poderosa na vida dessa vencedora e
também contemplei com meus olhos, seus inimigos e
acusadores reconhecerem e dizerem que Deus é na vida dela.
Se eu fosse aqui relatar entre linhas tudo quanto Deus tem
feito para honra-la, me faltariam páginas, pois em tudo ela é
mais que vencedora em Cristo Jesus!

Pr. Manoel Messias de Santana
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I

ntrodução:

Prezado leitor (a)
Você está prestes a conhecer a história da vida de uma mulher
que passou por várias fases, situações e grandes problemas;
mas que no fim Deus restaurou e restituiu além daquilo que ela
havia perdido sendo um exemplo de superação...
Essa biografia relata meus momentos de sofrimentos, abusos,
vícios, prostituição, agressões, lutas, frustrações e outros...
Essa história real tem o objetivo de mostrar a você o que
Deus pode realizar na vida de uma pessoa
independentemente do estado ou da situação em que ela se
encontra levando-a a uma vida abundante em Cristo Jesus.
Não é minha intenção culpar ninguém por aquilo que vivi no
passado, é muito fácil apontar os erros dos outros, uma vez
que todos nós somos falhos; é injusto responsabilizá-los
eternamente pelos erros que eles cometeram. O perdão
liberado nas vidas dessas pessoas é uma das maiores provas
da cura e restauração que Deus realizou em minha vida para
que hoje eu seja um exemplo na sua vida como um
testemunho vivo diante de tudo que passei.
Sou mãe de três filhas lindas e abençoadas e só tenho a
agradecer a Deus por tudo; pois sei que tudo aconteceu por
sua permissão; por mais que não compreendamos seus
planos, Ele sempre tem o melhor para cada um de nós.
Quero dizer a você leitor (a) que o melhor; Deus fará na sua
vida se você o buscar de todo coração e obedecer à vontade
Dele.
Deus tem realizado os desejos do meu coração e muito
mais; mas para isso ouve um tempo de vale, de deserto, de
plantação, de choro, de espera e de intensa busca.
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Continuo incessantemente a voltar-me a Ele todos os dias em
oração e adoração buscando crescer no conhecimento e na
graça.
Deus ainda não terminou de realizar sua obra em mim e por
isso dou graças a Ele, pois ele sabe de todas as coisas e de
alguma forma Ele usa as dores do meu passado para ajudar
outras pessoas a descobrir que não há feridas que não
possa ser curadas e cicatrizadas, ou cativeiros tão difíceis de
ser rompidos para que não possam ser libertas!
O Deus do impossível salva, cura, liberta, transforma, restaura,
restitui e dá vitórias!
Por isso estarei relatando a história da minha vida de forma
clara e transparente para mostrar que o EU SOU, O DEUS
TODO PODEROSO pode fazer.

A

gradecimentos:
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 Primeiramente agradeço ao autor da minha salvação, Deus! 
 Agradeço pela família abençoada que o Senhor me concedeu;
principalmente a minha mãe Dilce que foi e é imprescindível no
meu ministério que sempre me ajuda a conquistar cada degrau e
a superar todos os obstáculos que tem surgido em minha
caminhada cristã e as minhas três filhas que muito amo Adrielly
Raquel, Jade Emanuelle e Jadiele dos Santos. 
 Aos amigos que fizeram parte e aos novos que surgiram no
decorrer deste trabalho, apoiando e ajudando de varias formas
para que este sonho viesse a se tornar uma realidade, onde
alguns fizeram parte dessa história real e juntamente comigo
estão felizes por mais essa conquista. 
 Aos pastores, líderes e conselheiros que estiveram ao meu lado me
dando forças, orientações ajudando a me manter de pé através de
suas orações e intercessões a favor do meu ministério. 
 A todos em geral que contribuíram diretamente ou
indiretamente para que este livro se tornasse mais do que um
simples livro e viesse ser algo impactante e transformador na
vida de pessoas. 
Danielle Custódio
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 Que Deus abençoe a cada um deles e a você leitor (a) que
adquiriu este livro, que Deus possa falar com você através
dessas letras e que tenha uma vida abundante de vitória em
nome de Jesus! 

Meus sinceros agradecimentos.
Pra. Danielle Custódio

U

m Milagre:

Meu nome é Danielle da C. Custódio, nasci dia 07/07/1979 na
cidade de Manaus AM. Sou resultado de um relacionamento
amoroso da minha mãe com um rapaz muito mais jovem do
que ela, segundo o relato ela não podia engravidar e por este
motivo adotou um menino três anos antes de o milagre
acontecer.
Conta minha mãe que em certa tarde enquanto dormia sentiu
que uma mão macia como de veludo passava por sua barriga e
ouviu uma voz chama La por seu próprio nome que dizia:
-Dilce eu vim dizer-te que está grávida e espera uma menina,
vim trazer dois nomes a ela; Andréia ou Flávia. Após
despertar do sono não ligou muito e deixou passar, poucos
dias depois começou a sentir sintomas de mal estar e foi ao
médico constatando o milagre: Uma gestação!
Após o meu nascimento, minha mãe viveu períodos
complicadíssimos em sua cirurgia devido a sua idade e
enfrentou sérios problemas em sua recuperação e ela teve que
permanecer vários meses no hospital.
Enquanto isso eu fiquei aos cuidados de uma senhora amiga
sua até que ela retornasse ao nosso lar, ao findar esse
processo prolongado de recuperação, retornei aos cuidados
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da minha mãe que ao procurar por meu pai biológico,
descobriu que ele já estava envolvido em um novo
relacionamento e não quis assumir sua paternidade para
comigo.
Após a decepção amorosa, minha mãe tomou a decisão de
mudar para outro estado indo morar na cidade de Boa Vista
RR, onde conheceu um rapaz solteiro, policial militar com
quem se casou e o mesmo assumiu a minha paternidade me
dando um sobrenome e uma família, seu nome é Marcílio
Custódio (O homem a quem verdadeiramente reconheço
como meu pai, e agradeço por tudo o que fez).
Durante a minha infância juntamente com meu irmão adotivo
e um primo, brincávamos e nos divertíamos muito; eram
brincadeiras simples e saudáveis como andar de bicicletas,
soltar pipas, jogar bola e muitas outras dessas das quais não
vemos hoje crianças modernas fazerem em quintais; já que
hoje em dia o que manda é a era da tecnologia sendo esse um
dos principais motivos da obesidade infantil desta geração
pelo fato de nossas crianças passarem o maior tempo em
frente a computadores e outros aparelhos eletrônicos sem
gastar a energia que eles possuem. Vivi momentos de lazeres
prazerosos os quais gostaria que minhas filhas pudessem ter
vivido também.
Como na maioria das famílias nós tínhamos uma vida
rotineira, meus pais trabalhavam, nós estudávamos e todo ia à
igreja semanalmente.
Cresci nos caminhos do senhor; fui ensinada com os
princípios Bíblicos e a palavra de Deus foi plantada em meu
coração ainda muito pequena.
Lembro-me da estratégia que meu pai usava para que nós nos
tornássemos comportados e prestássemos atenção na palavra
pregada durante os cultos; quando voltávamos para casa ele
perguntava qual tinha sido o tema da mensagem, o livro, o
capitulo e o versículo lido. Se não o soubéssemos ele nos
colocava de castigo no quintal de joelho olhando para lua com
os braços levantados. (só quem experimentou sabe a dor nos
braços que isso causa).
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Mas hoje reconheço e sei o quanto isso valeu à pena; foi para o
nosso próprio bem e sempre brinco com ele dizendo que é por
isso que eu e meu irmão nos tornamos pastores.
Ainda na minha infância vivi experiências fortes que
marcaram a minha vida que dá inicio agora a uma história
de superação e vitória concedida por Deus.
A intenção aqui é somente testemunhar aquilo que o Senhor
Jesus fez em minha vida e não culpar ou prejudicar aqueles que
procederam erroneamente contribuindo para o meu mal.

1º

F

ato Marcante:

Por volta dos sete ou oito anos de idade, comecei a ser
molestada por um integrante da minha família que não
desejo citar nomes, pois isso é algo que não julgo ser
necessário. Quero relatar minha experiência dolorosa como
uma vitima também desse mal que hoje é uma doença
chamada Pedofilia e está presente em muitos lares do todo o
mundo (Um mal que atinge diversas crianças e adolescentes).
Ser molestada sexualmente é algo horrível, assustador e
impactante; só quem já viveu ou está vivendo pode entender
o que digo através dessas palavras. Na minha cabeça
passavam se muitas perguntas sem respostas e dúvidas que
cresciam cada dia mais.
Eu não conseguia entender e me perguntava o porquê de
tudo aquilo, ou porque justamente comigo?
Mantive-me em silêncio por muito tempo devido o medo de
contar e não ser acreditada, ou do agressor fazer algo com
minha família, e eu posso afirmar que na cabeça de uma
criança que está sendo vitima, passa se muitos temores e esse
é um dos principais motivos pelo qual essas crianças não
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contam e não se abrem com pessoas adultas. (O medo causa
o silencio)
Dica: Quero deixar um alerta aos pais e chamar sua atenção,
hoje em dia é um fato real e muito comum em diversos lares,
(isso é um fato) considerada a doença do século chamado
Pedofilia; ela não tem sexo, nem face e pode ser realizada
tanto por homens, quanto por mulheres. Acontece na maioria
das vezes dentro das próprias famílias com pessoas muito
próximas das vitimas, com as quais nos relacionamos e nos
identificamos.
A maior parte desses agressores são pessoas que confiamos
muito ou aquelas em que menos pensamos em desconfiar. Os
abusos acontecem tanto com meninos como com meninas que
muitas das vezes estão sendo amedrontados, e por medo de
não serem acreditados, por estarem sendo ameaçados ou por
não se sentirem seguros; acabam sofrendo em silêncio
(Estejam alerta a todo tipo de sinal).
Volto a destacar que um dos principais motivos dessas
crianças não se abrir e compartilhar com um adulto é o medo
de não serem acreditadas, outro motivo comum é a falta de
tempo e de diálogo com os pais.
A grande quantidade de responsabilidades e atividades dos
adultos dificulta a chance dessas vitimas serem ouvidas.
Outras não se sentem protegidas, pois muitas das vezes os
agressores ameaçam aqueles aos quais mais eles amam. Eis
aí um grande motivo para que venhamos reservar um
tempo de lazer e conversa com nossos filhos, isso é muito
importante e fortalece ainda mais o vínculo e o
relacionamento entre pais e filhos.
Sei o quanto hoje em dia é quase impossível reservar
tempo para o lazer devido a tantos compromissos, mas com
um pouco de organização será sempre possível, só depende
de você, pois a Bíblia afirma em EC 3.1:
Medite!
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TUDO TEM SUA OCASIÃO PRÓPRIA, E HÁ TEMPO PARA
TODO PRÓPOSITO DEBAIXO DO CÉU.
Queridos pais, que você possa estar alerta e vigilante,
observem toda mudança de comportamento nas crianças.
Desejo que você não feche os olhos e nem seja negligente com
essa realidade cruel.
Precisamos combater este mal orando, agindo, denunciando,
protegendo e cuidando dessas vitimas com amor e dedicação.

2º

F

ato marcante:

O segundo fato marcante que vivi durante minha infância foi à
dura separação dos meus pais pelo fato das sérias
conseqüências que eu e meu irmão tivemos após o acontecido.
A princípio vivíamos bem com uma família normal, minha
mãe era uma pequena empresária dona de uma grande e
prospera escola de datilografia com muitos alunos e meu pai
um policial militar, tínhamos uma boa casa, nos
alimentávamos bem, até que certo dia minha mãe por falta de
sabedoria decidiu fazer uma viagem; segundo ela interessada
em conhecer e trabalhar em um garimpo que a meu ver, não
havia necessidades para tal atitude.
Não sei dizer ao certo como o casal estava se relacionando, só
sei que após muitos anos de casados, essa viagem foi uma
fuga e ela não retornou mais para a nossa casa. Mais uma vez,
me fiz várias perguntas sem respostas; na minha cabeça era
difícil entender o que se passava naquele momento. Só sei
dizer que me senti abandonada e sozinha, mesmo morando
com meu pai e meu irmão.
Passado alguns meses, minha mãe apareceu em minha escola
para me visitar juntamente com um homem desconhecido;
recordo-me que a abracei e fiquei muito feliz em lhe ver.
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Fui apresentada ao seu novo companheiro e ela disse que ia
falar com meu pai e pedir a guarda para que eu pudesse
morar com ela. Naquele momento eu fiquei muito feliz, pois
tudo o que eu queria era estar perto da minha mãe; eu me
sentia segura ao seu lado!
Depois de tudo resolvido fui morar com ela e seu novo
companheiro, fomos morar em uma humilde vila com dois
pequenos cômodos bem pequenos ainda na cidade de Boa
Vista - RR, bem diferente da antiga vida. Quem já passou pela
separação de seus pais, sabe o quanto é doloroso o processo
de superação e aceitação; geralmente acontecem inúmeros
problemas como consequências dos atos impensados de
adultos na vida dos filhos.
Dica:
Quero deixar uma dica aos pais, pensem muito antes de
agirem pelo impulso; orem sempre antes de tomarem uma
decisão, apresentem suas causas a Deus e deixe-o resolver;
Deus sempre tem uma solução, e ela sempre será a melhor!
Medite no que a Bíblia diz:
Porque os meus pensamentos não são os
vossos pensamentos, nem os vossos caminhos
os meus caminhos, diz o senhor.
Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra,
assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos
caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos diz o senhor. (IS 55: 8-9)

A

dolescência:

Durante a minha adolescência, vivi muitas experiências e
realizei muitas coisas que desagradavam tanto a Deus quanto
a minha mãe.
Através de algumas amizades que fiz e na companhia de
outros, eu aprendi a beber, fumar, experimentei a maconha,
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curtia as noitadas por ai, larguei os estudos e contribui com
80% dos cabelos brancos da minha mãezinha.
Assim como todo pai e mãe deseja sempre o melhor para seus
filhos, a minha tentava me proteger orientando e
aconselhando; eu como todo normal adolescente nessa fase
achava que esses conselhos e cuidados eram excesso de
superproteção e que minha mãe já estava ultrapassada, eu
pensava que era dona do meu próprio nariz e que já sabia me
cuidar sozinha.
No inicio parecia tudo esplendido e maravilhoso! Não
precisou muito tempo para que os frutos e consequências da
minha fase rebelde começassem aparecer.
Cheguei no fundo do poço, tive momentos de muita solidão,
perturbações espirituais e malignas, depressões e por várias
vezes pensei e tentei suicídio.
Procurei por muitos lugares e situações, algo que viesse
preencher um vazio que havia dentro de mim e todas as
tentativas foram inválidas.
Procurava um amor que só achei alguns anos mais tarde em
Jesus!
Quero deixar bem claro a você que é jovem, que aquilo que
o mundo te oferece não passa apenas de “momentos” e tudo
é passageiro.
Nem tudo que parece ser bom, é!
Nem tudo que parece ter gosto agradável, tem!
Deus sim tem o melhor para sua vida e nada que vem dele é
momentâneo ou passageiro.
“Nada mais vale a pena nessa vida do que estar no centro da
vontade de Deus”, basta deixar que Ele aja segundo o seu
querer e sua vontade, basta entregar sua vida nas mãos dele,
crer, obedecer, confiar, esperar e receber.
Quero também afirmar a você que está lendo este pequeno
livreto e que se encontra nessa situação, Pare!
Jesus é a solução, Ele ama você...
Não importa como se sente, nem o que fez. Só Jesus pode
preencher esse vazio, mudar a tua vida dando lhe um novo
nome e escrevendo uma nova história de vida a você.
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Para que ficar esperando o tempo passar? Para
que adiar o melhor de Deus pra sua vida?
Só Deus é a solução e Jesus é o único caminho para a salvação;
o que ele tem para te oferecer nada e nem ninguém vai lhe dar
ou fazer por você!
Deus deseja o melhor para sua vida, receba o agora mesmo
onde você estiver fazendo esta oração:
Pai eu reconheço que sou pecador e que sem ti nada sou e
necessito do teu perdão.
Eu te aceito agora como meu único e suficiente salvador,
perdoa todos os meus pecados e minhas iniquidades, lava-me
e purifica-me, me sustenta e me ajuda nesta caminhada,
escreve meu nome no livro da vida e que a partir de hoje eu
seja uma nova pessoa em teu nome Jesus! Amém.
Hoje eu sei, e sou muito grata a Deus pela vida da minha
mãe; que se não fosse por sua perseverança, orações,
intercessões, busca incessante nas campanhas que ela fazia
nas igrejas, eu com certeza não estaria aqui testemunhando
toda essa história a você.
Posso afirmar hoje com plena convicção como está registrado
na Palavra de Deus que SOU MAIS QUE VENCEDORA EM
CRISTO JESUS, não por méritos meus; mas porque houve
alguém que lutou, perseverou e intercedeu por minha vida
através da oração. E graças a essa atitude, Deus me deu vários
e não poucos livramentos para eu ser testemunha viva para a
Glória do nome Dele.

Quero dar uma palavra de fé aos pais:
Em nenhum momento minha mãe desistiu de mim; foram 14
anos afastados dos caminhos do senhor e hoje aqui estou
testemunhando essa vitória dela, assim como Deus ouviu e
atendeu o clamor e as suplicas da minha mãe.
Assim Deus atenderá os desejos do seu coração. (Sl 37.4)
A você mãe ou pai que chora, ora e clama por um filho (a),
não desista!
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Não desanime mesmo que essa busca pareça não ter fim e
mesmo que seja exaustivo, permaneça firme!!!
Não importa há quanto tempo você ora.
Persevere; porque Deus te dará vitória!
Creia somente...

L

ivre arbítrio

Após atravessar a fase de adolescente rebelde, alcancei a
maioridade como mãe solteira. Depois de algumas tentativas
amorosas, conheci um homem com quem me casei e com ele
tive mais duas filhas. Ainda afastada dos caminhos do senhor,
passei por várias lutas, dificuldades e humilhações. Certo dia ,
eu tomei a decisão de me reconciliar com Deus. Confesso que
a batalha foi travada, mas, eu venci!
Todos nós temos a liberdade de tomar nossas decisões e
fazermos escolhas, mas não podemos esquecer que toda
decisão seja ela boa ou má, haverá sempre uma consequência!
Isso funciona em todas as áreas da nossa vida. Pelo fato de
decidir me casar com alguém que não tinha e nem queria
compromisso com Deus, ao me decidir voltar aos caminhos
do senhor, me trouxe grandes e muitas lutas.
A Bíblia é bem clara quando fala em II CO 6. 14-18 sobre o
jugo desigual.
Então, meu conselho a você jovem ou mulher que ainda não
está em um relacionamento tome o cuidado e tenha cautela
para não sofrer mais tarde!
Um casamento de 11 anos terminou, não por minha
desistência e sim por escolhas e atitudes dele.
A você mulher que já tem um esposo e mesmo que este
ainda não tenha se rendido aos pés do senhor. Permaneça
firme e Deus te dará a vitória!
Depois de divorciada do primeiro matrimônio, Deus jamais
me abandonou! Passei por muitas lutas, batalhas e
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dificuldades. Mas, a cada uma delas o meu senhor me ajudou a
superar. Ele supriu cada uma de minhas necessidades, enviou
pessoas para me socorrer, abriu portas onde não havia, e
surpreendeu-me com grandes bênçãos, vitórias e conquistas!

E

scolhas e consequências

Está registrado na Bíblia que o coração é enganoso! (Jr 17.9)
Tenha sabedoria para fazer escolhas, procure ser sempre
direcionado (a) pelo Espirito Santo de Deus.
Aprenda a ser sensível e a ouvir e reconhecer a voz do senhor.
Nós seres humanos temos a tendência de julgar o livro pela
capa, mas nem tudo que parece ser, é!
Às vezes aparece de forma bonita, atraente, saborosa e até
perfeita, mas Lembre-se: Para toda escolha, sempre haverá
uma consequência e para toda plantação, uma colheita!
Envolvi-me pela segunda vez e fui traída...
Após passar o período da frustração, surgiu em meu caminho
alguém com a aparência de homem perfeito. (detalhe: Homem
de Deus).
Por essa pessoa, eu me apaixonei! Vivi o sonho de toda
adolescente que sonha encontrar seu príncipe e tudo mais...
Fizemos muito planos e projetos, sonhávamos juntos e
assumimos um compromisso de amor eterno diante do altar.
As juras de amor pareciam serem reais, era como se fossemos
o par ideal, a tampa e a panela, a unha e o dedo, mas tudo não
passou de ilusão.
Fui enganada, abandonada e envergonhada diante de toda
uma sociedade, sem falar nas criticas acusações e gargalhadas
que ouvi e a vergonha e a dor que eu senti.
Mas, em nenhum desses momentos, o meu senhor me acusou
ou me abandonou. Posso contar nos dedos, os pouquíssimos
amigos que ficaram ao meu lado. Enquanto a maioria virou as
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costas para mim e fingia não me conhecer, o Espirito Santo de
Deus me dava forças para superar, caminhar e suportar toda a
humilhação calada.
Foram meses de dor, vergonha, medo e sensação de
abandono por todos; incessantes noites e madrugadas de
muito choro e lágrimas durante os períodos em que eu
permanecia sentada atrás da porta de uma pequena peça
onde eu morava e dormia em cima de um edredom no chão.
Parecia ser o meu fim! meu ministério parado, meu nome na
lama.
Mas, havia um Deus que não falha em suas promessas e não se
esquece dos seus!
Havia uma promessa sobre a minha vida e o meu Senhor foi
fiel em cumprir, Deus disse a mim que restituiria tudo aquilo
que o inimigo havia roubado.
E disse também que eu seria mãe de multidões, que irei aos
quatro cantos da terra e que muitas vidas se renderão a Ele
através do meu testemunho e para edificar a sua fé, aqui
estou eu de pé, fortalecida, caminhando e proclamando que
SÓ O SENHOR É DEUS! SÓ O SENHOR É DEUS!
Se você puder repita comigo: SÓ O SENHOR É DEUS, ALELUIA!

N

OVA OPORTUNIDADE:

Durante a caminhada com Cristo, muitas ofertas são feitas e
sempre é mais fácil encurtar o caminho e se o crente não
vigiar ele pega os desvios e atalhos e acaba atrasando a vitória
que Deus tem a cada um.
Mas, graças a bondade e misericórdia de Deus, por mais que o
cristão caia, falhe ou desista; Ele permanece fiel e justo
cumprindo aquilo que prometeu.
Suas palavras não voltam vazias, Deus me deu uma nova
oportunidade e no momento em que me arrependi, Ele me
perdoou!
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Durante esse vale de solidão, aprendi com a minha dor e
liberei perdão na vida de todos sem exceção.
Agarrei-me a essa nova chance com todas as minhas forças e
prosseguir a caminhada rumo ao alvo e objetivos que Ele
tinha projetado para a minha vida de vitórias e conquistas.
Palavra de sabedoria as mulheres:
Um conselho as minhas amadas irmãs, sei o quanto o sexo
feminino é carente de atenção, afeto, carinho e amor. A
carência deixa as mulheres sensíveis e mais suscetíveis aos
ataques demoníacos na área sentimental. Mas, não deixem se
levar pelas aparências, elogios, palavras, presentes, encantos e
outros.
Esteja atenta a voz do Espirito Santo de Deus e sigam a
orientação dele e nunca o coração! (Deus fala conosco, só
precisamos aprender ouvir e obedecer).

R

ecompensa:

Medite nestes versículos por alguns instantes:
*Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo
cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje
te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações
da terra;
e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se
ouvires a voz do Senhor teu Deus: (DT 28.1-2)
*Vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos;
porque a vossa obra terá uma recompensa. (II CR 15.7)
*Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o bem desta terra;
(IS 1.19)
Posso afirmar com toda certeza, que não existe melhor lugar
para estar do que no centro da vontade de Deus; e desfrutar
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da sua presença; não existe valor no mundo que pague esse
privilégio.
Aconselho você leitor (a) a ter um momento e ficar a sós com
o Espírito Santo, sentindo a presença Dele, sabendo que Ele te
ouve, te consola, te guia, te sustenta te fortalece e que além de
tudo ainda interpreta tuas lágrimas e intercede por ti diante
do pai.
Só Ele mesmo! O verdadeiro e fiel amigo de todas as horas.
Com Ele sim; você pode contar em todas as horas e para toda
e qualquer situação em que estiver vivendo, por pior que
seja Ele sempre estará ao teu lado.
Podem todos se esquecer de você e te abandonar, mas Ele
(Jesus) sempre estará contigo!
Durante o vale que atravessei, afirmo que vivi momentos
inigualáveis em sua presença, momentos que me trouxe
experiências novas e uma maior comunhão e intimidade antes
já vivida. Pude conhecê-lo profundamente em meus
momentos de oração, através de cada leitura e meditação da
sua Palavra, de sua voz audível e em cada louvor ouvido e
cantado. Ao encerramento de cada jejum diário, eu
permanecia ali prostrada por alguns minutos em silêncio para
ouvir a sua voz, a sua direção e desfrutar de sua maravilhosa
presença ao ponto de nem sentir vontade de sair do quarto,
daquela atmosfera que me proporcionava tanta paz.
Não há valor maior!!!

A

Restituição

Não tenho palavras para expressar minha gratidão ao senhor
por sua fidelidade me presenteando com um excelente
esposo. Tenho minhas filhas comigo novamente e posso
cantar e proclamar: Eu e minha casa Serviremos ao Senhor!
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Sinto-me honrada em partilhar a história da minha vida e ser
testemunho como prova viva da fidelidade e mostrar a
restituição que veio sobre a minha casa para a glória de Deus!
Assim encerro esta autobiografia, mostrando que o Deus o
qual eu sirvo, creio e confio não permite e jamais permitirá
que suas Palavras e promessas caíam por terra. Vária
promessa recebida já se cumpriu, outras estão se cumprindo e
há muitas que se cumprirão eu creio para a gloria de Deus e
louvor de seu nome.
Para uma pessoa que não tinha valor algum diante dos
homens, não passava de uma sonhadora criticada, acusada,
frustrada, abandonada e envergonhada.
Posso testemunhar hoje o que meu senhor fez de mim,
por mim e na minha vida!
Hoje para glória de Deus sou pastora, formada nas areas
deTeologia, Psinalise e Jornalismo, presido a CONIMABEConvenção das Igrejas Missionárias e Apostólicas do Brasil e
exterior, CONJETEDHB-Conselho Nacional de Juizes, ,
Teologos e Defensores dos Direitos Humanos do Brasil.
Sou fundadora do Projeto Amando o Próximo desde 2011
(hoje e um Instituto),Projeto UMA e Vida por vidas.
Amo tudo o que faço e faço para honra e glória do meu
Senhor!
E em tudo isso, o mais importante é que eu continuo sendo
serva, aquela que esta pronta a servir e trabalhar para o
crescimento do Reino de Deus.
E por obediência a voz do meu senhor; acabo de concluir
este trabalho e desde já quero profetizar sobre a minha
vida que esse será apenas o início de um grande sucesso em
vendas e o primeiro de muitos livros que ainda serão
escritos e publicados.
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E na sua vida...
Eu ministro em nome do senhor Jesus Cristo, que tem todo
poder para realizar coisas impossíveis, faz da estéril mãe de
filhos, os cegos enxergarem, os cochos andarem e o morto
reviver que o melhor de Deus virá sobre sua vida em todas as
áreas, que os planos e projetos amortecidos ressuscitem e
que o impossível venha a existência para a gloria e louvor do
nome Dele e você se recebe, diga: Amem...
Deixo esse versículo para demonstrar minha alegria
e gratidão ao meu senhor Jesus Cristo.

O cântico de Maria:
Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o
meu espírito exulta em Deus meu Salvador; porque atentou na
condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as
gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso
me fez grandes coisas; e santo é o seu nome. E a sua
misericórdia vai de geração em geração sobre os que o
temem.
Com o seu braço manifestou poder; dissipou os que eram
soberbos nos pensamentos de seus corações; depôs dos
tronos os poderosos, e elevou os humildes.
Aos famintos encheu de bens, e vazios despediu os ricos.
Auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se de misericórdia
(como falou a nossos pais) para com Abraão e a sua
descendência para sempre. (LC 1.46-55)
CONCLUSÃO:
Existe um propósito em tudo; por mais que não consigamos
entender!
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Hoje eu entendo que foi necessário passar por tantas coisas
para que Deus tratasse em minha vida as áreas que
necessitavam de uma mudança ou cura.
Outros sofrimentos que passei foram causados por
consequências das minhas próprias escolhas e decisões, pois
sempre colhemos aquilo que plantamos e não existe
possibilidade de plantarmos sementes ruins e colhermos as
boas ou vice versa.
Por isso amado leitor (a) pense bem antes de tomar suas
próprias decisões, ou antes, de fazer uma escolha; a melhor
coisa a fazer é se colocar na total dependência de Deus para
Ele realizar tanto o seu querer e efetuar, pois Ele sempre sabe
o que é melhor para cada um de nós.
O que quero dizer com tudo isso, é que apesar do sofrimento,
lágrimas e dores que vivi, valeu à pena tudo o que passei. A
maior recompensa é o fato de eu saber que hoje eu estou no
centro da vontade de Deus e que finalmente agora me deixei
ser guiada por Ele, da forma como Ele deseja e quer, pois só
Deus sabe o melhor para nossas vidas.
Agradeço a Deus e tenho total convicção que através deste
pequeno livreto, Ele falou com você!
Desejo que sua fé seja edificada e que você prossiga para o
alvo que é Jesus e a sua Salvação sem esmorecer ou desistir
em meio a caminhada.
Hoje posso dizer que sou feliz e me sinto uma mulher
realizada, pois Deus é comigo e me ajudou a vencer!
Há poucos anos atrás, tudo isso não passava apenas de um
sonho; mas, tudo se tornou real quando me coloquei na
posição, acreditei e confiei obedecendo a voz de Deus!
Por isso, eu lhe aconselho: Ouse sonhar; mas viva a vontade e
os sonhos de Deus que Ele tem para a sua vida e não temas em
meio as dificuldades, pois o senhor em momento algum nos
prometeu momentos só de paz e alegrias, mas sim disse:
- No mundo tereis aflição, mas tende bom animo eu venci o
mundo. (JO 3.16)
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Agradeço a você por adquirir meu primeiro trabalho escrito e
desejo que você também adquira os próximos livros que ainda
virão para a Glória de Deus.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida em todo tempo e
em todas as áreas que necessário for.
Obrigado de coração e que a paz seja convosco!
Contatos

Instagran:ministeriodaniellecustodio
G-mail: daniellecustodiooficial@gmail.com
Whatssap: (94) 9 8170-1564

Com Carinho para voce!

Nesse espaço registre alguma parte do livro que foi
importante para você e se desejar compartilhar ou
testemunhar,
envie
para
o
E-mail:
daniellecustodiooficial@gmail.com que ficarei muito
honrada em lhe responder.
Obrigado!

21

Danielle Custódio

Diário de uma Vencedora

Meu pedido de oração:

Quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador:

( ) Sim Faça essa oração:
Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente
Salvador e reconheço que sem o senhor não sou ninguém.
Necessito do seu perdão, me ajude a caminhar em sua
presença, escreve meu nome no livro da vida e apaga-o
do livro da acusação.
Amém!
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