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 “Minha trajetória: do início 

na igreja até os dias de hoje” 

– Edinardo Conceição (*)    
 

 

Como fui parar na Sara: 

   

Bem, eu desde pequeno cresci em berço evangélico. Minha mãe desde criança 

mais precisamente um ano de idade me levava para igreja junto com ela. Cresci na 

Igreja Universal do Reino de Deus, até meus 17 anos de idade eu fiquei lá junto com 

minha família. 

 Eu curtia muito ir lá com minha mãe, mas chegou um tempo que eu não estava 

gostando de alguns problemas que estavam acontecendo e acabei me aborrecendo, foi 

ai que eu resolvi sair da igreja. Saindo da minha antiga igreja, pelo fato de nunca ter ido 

para o mundo, quando eu digo mundo eu digo festas, baladas e etc... 

Em agosto de 2013 eu me afastei da minha antiga igreja, e como eu não tinha 

contato com o mundo, comecei a sentir algo me atrair nele, e não perdendo tempo 

quando meus amigos começaram a me convidar para sair em festas e aniversários de 

15 anos eu queria muito ir, mas lá no findo tinha algo que me mostrava tudo o que eu já 

tinha feito e tudo o que eu estava perdendo principalmente que tudo isso que eu estava 

fazendo estava desagradando ao Espirito Santo, porque quando nós saímos da igreja, 

muitas pessoas dizem que não, mas eu tenho certeza que Deus continua mostrado que 

o que estamos fazendo é errado, porque quando ele tem um proposito para nós, nós 

apenas tardamos que ele se cumpra em nossas vidas mais um dia ele se cumprir! 

Até que dia 23 de novembro de 2013 um sábado a tarde, uma amiga minha 

Jannine Dias apareceu no meu trabalho e disse pra mim que eu tinha que voltar pra 

Jesus e etc...E eu resistindo até o ultimo né, dai ela me fez um convite para ir ao Arena 

Jovem na igreja Sara Nossa Terra, pois bem eu não queria ir de jeito nem um, e ela ali 

insistindo até o final do meu turno kkk pois é ela foi que até conseguiu. Eu acabei indo 

com ela, chegando lá me deparo com o Leonardo Simões, pois alguns dias antes de 

mim ir até o Arena ele havia comentado uma foto minha com a Jannine e acabamos 
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nos conhecendo por lá. Chegando na Sara me deparei com ele, ele desde o primeiro 

momento meu no Arena ele ficou ali ajudando no trabalho para mim me firmar 

novamente em Cristo. 

Passando o meu primeiro Arena, o Léo me convidou para ir na célula, mas eu 

nem sabia direito o que era uma célula, ele com toda a paciência começou a me 

explicar, pois bem a célula era realizada todos os sábados a tarde, porém eu 

trabalhava e sempre arrumava uma desculpa para ir. Daí ele me chamou no facebook 

um dia e me disse seguinte; falei com a minha líder e ela me deixou trocar a célula para 

Sexta-Feira a noite, agora não tens mais desculpas para ir, e assim aconteceu, eu fui 

na minha primeira célula em dezembro de 2013, gostei muito pois eu senti que Deus 

em nem um momento da minha vida havia virado as costas para mim, célula muito tri 

abençoada se eu soubesse que seria tão boa eu teria ido antes, porém eram os planos 

de Deus... Lá eu me sentia muito bem, sentia a presença de Deus eu tinha o meu 

momento com Deus bah realmente célula é power... 

Revisão de Vidas: 

 

Bem na célula e no Arena todo mundo me falava que o melhor ainda estava por 

vir, e eu sou na verdade sempre fui loco de curioso né queria saber oque era essa 

coisa que todo mundo podia fala mais não podia contar nada. Essa coisa se chamava 

Revisão de vidas, bem todo mundo me falava que lá era algo de outro mundo, 

magnifico lá nos revisamos toda a nossa vida e Deus toca e trata o mais profundo do 

nosso ser, barbaridade no mesmo momento eu me apaixonei né, o meu líder não 

aguentava mais de tanto que eu pedia pra ele pra eu ir, e eu confesso que procurava 

no youtube alguns vídeos que falavam sobre o revisão mas acabava me 

decepcionando, porque nunca achei nada. 

Porém o dia que o Léo me disse que eu iria em março bah! Fiquei todo feliz né, 

pois os 3 melhores dias ainda estavam por vir... chegando Março de 2014 estava ali o 

final de semana do meu revisão, fui determinado de tudo que eu queria pois queria ver 

se realmente era tudo que as pessoas falavam, e sinceramente é bem melhor do que 

tudo que possamos imaginar, em todo meu tempo de cristão eu NUNCA tinha visto 

algo tão maravilhoso quando aquilo... foi algo tremendo, sobrenatural!!! 
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Pé firme no ministério – de líder em 

treinamento a colíder: 

 

Depois do revisão de vidas, comecei a querer me dar mais para a obra de Deus, 

e pedia pra ele que ele contasse comigo, Deus tinha me dado uma nova família, a 

família Sara Nossa Terra,  

Fiz o instituto de vencedores, até que em Junho o mês do meu aniversário fui 

levantado a líder em treinamento da célula Lobos do Reino minha atual célula, pra mim 

aquilo foi algo que me gerou uma felicidade que não tenho como explicar porque Deus 

estava fazendo coisas malucas acontecerem na minha vida...  

Passando alguns meses o meu líder me chama no gabinete com a líder da 

equipe e a pastora da igreja me falando que tinha uma noticia para me dar, que 

envolveria o meu ministério que eu poderia até sair da minha liderança em treinamento, 

eu me apavorei, pois em outubro no primeiro sábado pós arena ele me chama no 

gabinete e me falo em meio a outras coisas me falo que ele estava incomodado por 

mim ser seu líder em treinamento, e eu fiquei mais apavorado ainda, foi ai que ele me 

falo que eu seria a partir daquele momento que eu estaria na coliderança da célula, eu 

fiquei com uma cara de louco achando tri perdido na história porque eu achava que já 

era pra tudo, e aquilo me mostrou que Deus contaria mais ainda comigo. 

Fiquei muito feliz, e hoje oque eu tenho pra compartilhar com todos é que 

quando nos damos 100% para Deus, ele se volta 100% para nós e este ano de 2014 

não acabou ainda e eu tenho certeza que Deus ainda tem muito a acrescentar na 

minha vida. 

 (*) Texto escrito por Edinardo Conceição e 

editado por Junior Zepka. Esta foi uma tarefa 

do 3º Módulo do Instituto de Vencedores – 

Sara Nossa Terra Parque Marinha. 


