
Um homem estava de pé numa rua, brincando e passeando 
com um pássaro. Deixe-nos olhar de perto. Era algo 
apavorante, não era uma boa brincadeira. O homem estava 
arrancando as penas do pobre pássaro impiedosamente... 
os gritos do pássaro desamparado não impactavam nos 
ouvidos do homem... Aparentemente ele estava se divertindo 
da vítima infeliz que estava em apuros.  
“Ei, o quê que pensas que estás fazendo?” Perguntou um 
cavalheiro.  
Não consegues ver? Estou arrancando suas penas...causar 
muita dor ao pássaro. Gosto de ouvir o gemido dum pássaro 
dorido. Tenho um gato em casa. Quando terminar de arrancar 
estas penas, irei dar este pássaro ao meu querido gato. Meu 
gato desfrutará desta comida gostosa... O homem começou 
a dançar na rua!”    
“homem, liberte o pássaro. Pássaros nascem para voar, não 
é?” A voz do cavalheiro era muito suave!  
“Diga isso novamente.” O homem de rua latiu/gritou para 
o cavalheiro. “Pássaros podem voar no céu... Mas uma vez 
que caem na minha armadilha, eles são meus! Agora eu 
decido o destino deles. He he he!  
“Homem” o cavalheiro aproximou-se ainda mais do homem 
da rua. “Hmmm... Aceitas vender este pássaro?”  
“Vender?” O homem da rua ficou confuso.” Porquê? Este 
pássaro não canta, é feio... somente 
um inútil e selvagem…”  
“Isso não é contigo... Se tu me 
venderes o pássaro, eu pagarei 
qualquer preço”  
“Qualquer preço? Então paga dez 
mil dólares?”  

Podes pedir a Jesus para que 
viva em ti...  
Ele o livrará do teu pecado 
e tua culpa. Ele te encherá 
de alegria. Poderás viver em 
companheirismo com Deus 
neste mundo e no mundo 
vindouro!   
Não pedirás a Jesus que venha 
na tua vida? Mesmo agora? 
Ore: Jesus, obrigado por ter 
morrido na cruz por mim. Me limpe de meus pecados. Me 
resgate do Satanás e do pecado. Me faça tua casa. Tu és 
meu Senhor... Neste mundo e no mundo vindouro... Amém!  
Talvez precisas de saber mais sobre isto... Não hesite em 
nos contactar. Nós queremos o conhecer pessoalmente e 
falar mais sobre como podes crescer espiritualmente. 
Juntos, em Jesus
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“Hmm.... Esta bem! Negócio fechado!”  
USD 10,000/- por um pássaro selvagem? Ele ficou perplexo... 
também ficaram os que estavam em volta!  
O cavalheiro contou o dinheiro tranquilamente e entregou ao 
homem da rua, e levou o pássaro, o beijou, deixou voar de 
volta à sua liberdade no céu, assim ele se foi, para o desânimo 
absoluto de todos.  
“Oh! É somente uma história,” podes questionar. Ninguém na 
sua mente certa  pagaria aquela quantia de dinheiro por um 
pássaro selvagem... Talvez estejas certo... Mas acredite, algo 
parecido aconteceu no mundo invisível. Tu e eu fomos criados 
na imagem de Deus, livres para gozarmos da santa presença 
d´Ele. Porém, nós negamos Deus e optamos por voar até nossa 
destruição, escolhendo os prazeres de PECADO em vez do 
gozo e satisfação espiritual que vem da presença de DEUS. 
Para satisfazer nossa carne, nós cobiçamos, invejamos, 
blasfemamos, lutamos e matamos... Nós não percebemos 
que todo prazer de pecado era a armadilha de Satanás que 
nos encavilhou à rede dele. Até que nós víssemos nossa 
loucura, já era tarde de mais.... nós estávamos em cativeiro!  
Eu era um brinquedo nas mãos de Satanás. Satanás me 
atormentava ao seu capricho e não havia nenhuma opção 
de fuga para mim! Meus gritos alcançaram os ouvidos de 
JESUS e Ele desceu... para a cova onde eu estava - caído ao 
calabouço – como um prisioneiro de Satanás...  
“Ei, o que você está fazendo com ele?” Jesus perguntou.  
“Não consegues ver?” Satanás riu silenciosamente. 
“A mesma coisa que eu faço com todo o gênero 
humano. Eu os atormento... tiro neles o gozo/
alegria, destruo suas famílias, faço 
com causem motins nas cidades, 
se metam em jogos de azar, se 
embriaguem, cometam adultério, os 
faço ter raiva, lutem, matem, cometam 
suicídio, tenham vergonha, culpa e 
dor... Eu gosto vê-los perecerem!”  
“Ei! Elas são pessoas criadas por Deus... O quê que 
tens a ver com eles?” Jesus perguntou.  

“Oh! É uma história antiga.” Disse Satanás. “Deus os criou 
para Ele, mas eles eram cobiçosos... amantes de prazeres! 
Eu lhes ofereci tudo que eles estavam olhando para-luxúria 
do olho, luxúria da carne e o orgulho de vida. Eu os vicie com 
o pecado, e agora eles são meus. Eles se venderam a mim…” 
riu-se Satanás!   
“Querer os vender, de forma que Eu os resgate para Deus?” 
Perguntou Jesus.  
“Ei! Por que queres os resgatar? Bem sabes que eles são 
rebeldes. São eles que negaram a Deus e me escolheram 
ser o Mestre deles. Também, eles já não são mais da forma 
que tinham quando foram criados... Eu os tornei nulos e 
deformados. Por que quererias os resgatar?” 
“Esse não é teu assunto! Se me venderes, eu pagarei qualquer 
preço por eles!”  
“Qualquer preço?” Satanás estava se preparando para dar 
seu corte fatídico! “Certo então, eu irei definir o meu preço...” 
Satanás veio ao seu espírito e disse: “o preço é... é…  SEU 
SANGUE!”  
Jesus olhou para mim... Eu achei amor e compaixão nos 
olhos dele... “NEGÓCIO FECHADO!” Disse ele.   
Jesus teve que morrer... para me redimir/resgatar do pecado, 
do Satanás, da culpa... do inferno eterno!   
“Porquê?  Por que você morreu por um verme inútil como eu, 
Jesus?” Perguntei muitas vezes a Jesus. “Por que pagaste 
um preço enorme...  Seu próprio sangue, por mim?”  
“Eu te amo, meu filho” Ele disse: “Eu não posso te ver indo 
em direção ao inferno. Eu te criei para viveres comigo. Quero 

que tu te tornes em minha casa... 
Quero que gozes a tua vida em minha 
companhia, ainda mesmo neste 
mundo. E quando tiveres terminada 

a tua jornada, te levarei ao céu eterno, 
onde estarás comigo para sempre!”  

Amigo! Jesus pagou um preço por ti... O Seu 
próprio sangue na cruz de Calvário! Agora tu 

não precisas de ser um escravo de Satanás. 


