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EU JAMAIS ABANDONAREI NEM ME AFASTAREI  

____ DE NENHUM DE MEUS FILHOS, DIZ O SENHOR TODO-PODEROSO - EU SOU YHWH ____ 

VIVER E SOBREVIVER COM UM CÂNCER METASTÁTICO EM 

ESTÁGIO FINAL 

TESTEMUNHO PARTE 3 - A VIDA PELA FÉ CONDUZ NECESSARIAMENTE A UMA CURA 

 

 

Esta mensagem é a continuação do testemunho parte 2 - publicado em 22/04/2021. 

1. PROGNÓSTICO VITAL COMPROMETIDO 
Desde meu último testemunho de 22 de abril de 2021, eu poderia ter escrito outro testemunho com 

este título, mas o Senhor não o ordenou neste momento. Porque na verdade, o meu estado 

visivelmente se agravou, eu passei por momentos extremamente difíceis, tendo graves dificuldades 

respiratórias, alternadas com dores locais persistentes que me impediam de dormir, uma fraqueza 

muito grande ao ponto de não conseguir ficar de pé mesmo por alguns instantes, uma arritmia do 

coração associada a uma taquicardia fazendo com que minha frequência cardíaca aumentasse 

repentinamente para 150 batimentos por minuto. Várias vezes durante a noite eu acreditei que iria 

perder a minha vida e que o Senhor me levaria, mas Ele não permitiu e eu constatei que ainda estava 

vivo. 

2. HOSPITALIZAÇÃO DE URGÊNCIA 
Nessas condições, e tendo perdido mais 5 quilos, eu fui internado com urgência, fui medicado com 

morfina (Skenan) a fim de cobrir minhas dores, depois me deram então um tratamento para acalmar 

o ritmo do meu coração após uma última taquicardia a 170 batimentos por minuto. Os médicos não 

sabiam o que fazer porque eu estava muito fraco e também com fortes náuseas que me impediam 

de comer com facilidade. 

Fiz uma tomografia e uma ressonância magnética que revelaram que a doença estava progredindo: o 

pulmão direito sendo cada vez mais afetado, um aumento de água ao redor do coração (que poderia 

rapidamente se tornar crítico e interferir no batimento), um derrame pleural significativo (muita 

água atrás do meu pulmão, razão pela qual eu estava respirando mal, a água estava comprimindo o 

pulmão) e uma embolia pulmonar (um coágulo de sangue localizado entre o pulmão e o coração que 

representava um risco imediato). Além disso, as metástases progrediram para 5 das minhas 

vértebras lombares, tornando potencialmente crítico a fixação  dos meus pinos, provocando uma 

compressão da medula espinhal, contra a qual nada poderia ser feito. 

3. TRATAMENTO 
Sob essas condições, me fizeram iniciar um tratamento "clássico" de quimioterapia por perfusão 

(Carboplatina-Taxol a cada semana 3 vezes por mês) e sessões de radioterapia foram recomendadas 
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nas metástases de minhas vértebras. Uma punção pleural permitiu que saíssem 1,6 litro de água do 

meu pulmão e eu respirei um pouco melhor, mas ainda restou o mesmo tanto de acordo com o 

médico. 

4. DE VOLTA PARA CASA 
Eu saí do hospital, mas quando cheguei em casa eu ainda estava tão fraco, e ainda não conseguia 

ficar de pé, eu continuava a respirar mal e a perder peso. Eu só pude realizar cerca de uma em duas 

sessões de quimioterapia porque meu resultado de sangue o hemograma estava muitas vezes ruim 

(uma deficiência muito grande de leucócitos ou plaquetas, causado justamente pela quimioterapia). 

5. A FÉ CONTRA VENTOS E MARÉS 
Durante todo esse tempo, é claro que nós oramos ao Senhor, minha esposa e eu, e sem duvidas que 

nós choramos e gememos na diante dEle, é claro que não entendíamos o sentido do que estava 

acontecendo conosco, mas nós oramos sem cessar para que a SUA VONTADE SEJA FEITA muito mais 

do que a nossa e Ele nos fez graça porque CONSERVAMOS A FÉ. Membros de nossa família oraram 

por nós e alguns receberam a convicção - como nós - de que essa doença era passageira e constituía 

uma prova vinda do Céu e que ela teria fim. Nós perseveramos nesta confiança apesar das 

circunstâncias difíceis e apesar das "más" notícias, e isso fortaleceu bastante nossa união com o 

Senhor e também no nosso casamento (sabemos que o Senhor Criador reflete em nosso 

relacionamento de casal o relacionamento que temos com ele). 

6. RECUPERAÇÃO - CURA 
Foi nessas condições - desfavoráveis - e apesar da pouca esperança dos médicos e apesar da redução 

do número de sessões de quimioterapia, que de repente eu comecei a me sentir melhor. Em alguns 

dias comecei a levantar-me com mais facilidade, a respirar, a comer, a falar e a dormir com mais 

facilidade, as minhas dores começaram a desaparecer e eu comecei a ter uma vida cada vez mais 

“normal”. Evidentemente, essa melhora veio do Céu. Hoje, um mês e meio depois, eu constato que 

respiro normalmente, que sou capaz de viver quase normalmente e que absolutamente não me sinto 

mais doente. 

7. « É COMO SE EU NÃO ESTIVESSE MAIS DOENTE » 
Sim, foi o que disse a minha médica oncologista há 4 semanas, durante a minha consulta antes da 

minha sessão de quimioterapia, mas ela respondeu de forma brutal: « Não acredite nisso. Não, isso 

não acontecerá jamais! », Mostrando que o meu caso era muito sério aos seus olhos e que ela não 

queria que eu acreditasse numa possível cura. A maioria dos médicos não acredita em milagres. 
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8. MINHA CURA CONFIRMADA! 
Entretanto, eu fiz uma tomografia na semana passada e ontem fui ao meu oncologista que me disse: 

« a tomografia mostra que o tumor regrediu e que você não tem quase nada de água no pulmão, 

então vamos fazer um ultimo ciclo de quimioterapia em dose menor e depois eu vou te ver 

regularmente para verificar se a doença não vai recomeçar ».  Então minha esposa e eu lhe 

respondemos: « Ah, obrigado Senhor! » 

9. O QUE VAI ACONTECER AGORA? 
A resposta é: eu nada sei, eu não sei o que o Senhor pretende fazer presentemente na nossa vida, 

mas decidimos, minha esposa e eu, que continuaremos a confiar nEle inteiramente, a buscá-lo 

(buscar sua vontade), esperar nEle, ouvi-lo, obedecê-lo e FAZER A SUA VONTADE. 

Se ele nos cura, não é para que voltemos a uma liberdade, mas é para que possamos SERVI-LO, não é 

verdade? Para que possamos viver para Ele e que Ele faça de nossa vida o que Ele planejou, ou seja, 

vitória e não um fracasso. No entanto, isso não passa necessariamente por uma cura como já 

dissemos, pois o Senhor faz o que Ele quer e Ele manifesta sua glória em quaisquer que sejam as 

circunstâncias de nossa vida. 

É por isso que continuaremos a confiar e, que Ele confirme esta cura ou não nos próximos dias, nós 

continuaremos na confiança e na fé nEle, até que Ele nos leve e que vivamos com Ele eternamente 

de acordo com sua promessa confirmada por sua Palavra. Esta é a nossa verdadeira esperança. 

10. ESPERANÇA 
Todos vocês que não têm essa esperança, ou você que não tem o desejo profundo de ver o Senhor, 

de reencontrá-lo, de conhecê-lo e de viver o quanto antes no seu Reino, você que tem apenas uma 

esperança na Terra, curta como a esperança de ensinamento de homens, não erre o alvo da sua vida, 

não perca o seu chamado, volte-se para Ele, clame a Ele, seja qual for o seu sofrimento atual, seja 

qual for a sua situação, sua tribulação, sua dor, o Senhor Criador pode TUDO MUDAR EM SUA VIDA, 

Ele é Todo-Poderoso e Ele faz o que quer e Ele te ama, Ele é o seu verdadeiro pai, pois você precisa 

de um pai, de um protetor para sua vida, e há somente um, Ele Yehoshua (Jesus). 

11. TEMPOS DIFÍCEIS 
Os tempos são difíceis para o nosso mundo, e eles serão cada vez mais difíceis segundo as Escrituras, 

segundo a profecia escrita do Senhor Criador, por isso somente aqueles que verdadeiramente 

colocarem sua confiança nEle resistirão ao pânico e ao caos que vai desabar sobre este mundo, e 

somente estes serão salvos do erro e da cegueira deste mundo porque as Escrituras e a profecia não 

podem ser anuladas. É tempo de salvar sua alma e não se distrair ou esperar por um homem que vai 

restaurar a paz neste mundo porque isso não vai acontecer. Somente o Senhor pode te dar a paz e a 

proteção que você espera e que você poderá ver em sua vida. Por que você rejeitaria tudo isso? 

Vinde a mim, diz o Senhor. Oh! Obrigado. 
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AS MONTANHAS PODEM CAIR SOBRE MIM, EU NÃO VACILAREI 

Isaías 54:10 Quando as montanhas se retirarão, quando as colinas tremerão, a minha 

bondade não se desviará de ti, e a minha aliança de paz não vacilará, diz YHWH , que 

tem compaixão de ti . 11 Ó tu aflita, agitada pela tempestade e desconsolada! 14 Tu 

serás estabelecida em justiça. Tu estarás longe da opressão e nada temerás! Tu 

estarás longe do pavor, porque ele não se aproximará de ti! 

COLOQUE SUA CONFIANÇA NO SENHOR EM VEZ DE CONFIAR NOS HOMENS 

Isaías 2:22 Parem de estar com o humano, em cujas narinas há apenas um fôlego; pois 

que valor ele tem?. 

 
 
 
Outras mensagens sobre o assunto : 
 
VIVER E SOBREVIVER COM UM CÂNCER METASTÁTICO EM ESTÁGIO FINAL - TESTEMUNHO PARTE 1 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/mensagem-em-portugues/viver-e-sobreviver-com-um-cancer-metastatico-
em-estagio-final.html  
 
VIVER E SOBREVIVER COM UM CÂNCER METASTÁTICO EM ESTÁGIO FINAL - TESTEMUNHO PARTE 2 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/mensagem-em-portugues/viver-e-sobreviver-com-um-cancer-a-

continuacao.html  

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/mensagem-em-portugues/viver-e-sobreviver-com-um-cancer-
testemunho-parte3.html  

 

1 parole pour mon peuple – www.1parolepourmonpeuple.net  – Des messages de l'Elohîm Créateur pour son peuple  

 

ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CRÉDITS PHOTO 

GLOIRE DE L'ŒUVRE : YÉHOSHOUA MASHIAH (Jésus-Christ) le seul vrai Elohîm – Le seul Sauveur et Seigneur du monde   |   CITATIONS DE 

LA BIBLE : BIBLE DE YÉHOSHOUA MASHIAH www.bibledejesuschrist.org   |   IMAGES : jeanchristophelenglet / Flickr.com / CC BY-NC-SA 
Tous les noms et marques commerciales citées dans nos documents, nos vidéos et sur nos sites sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.  

Nos vidéos et sites sont NON RÉMUNÉRÉS selon l'ordre de la Parole d'Elohîm : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10:8). 

INTERDIT À LA VENTE  

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/mensagem-em-portugues/viver-e-sobreviver-com-um-cancer-metastatico-em-estagio-final.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/mensagem-em-portugues/viver-e-sobreviver-com-um-cancer-metastatico-em-estagio-final.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/mensagem-em-portugues/viver-e-sobreviver-com-um-cancer-a-continuacao.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/mensagem-em-portugues/viver-e-sobreviver-com-um-cancer-a-continuacao.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/mensagem-em-portugues/viver-e-sobreviver-com-um-cancer-testemunho-parte3.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/mensagem-em-portugues/viver-e-sobreviver-com-um-cancer-testemunho-parte3.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/
http://www.bibledejesuschrist.org/

