
 
 

Testemunhos dos vencedores 
 

 

Prefácio 

1991 foi um ano de significado tremendo e de longo alcance para toda a humanidade tão 

profundamente corrompida. Foi o ano em que nosso Salvador Jesus finalmente apareceu, tendo sido 

esperado por muito tempo por todos aqueles que acreditavam piamente no Senhor e tinham sede 

da verdade, e Ele tinha retornado como o Deus Todo-Poderoso encarnado dos últimos dias. A vinda 

de Deus Todo-Poderoso contrariou as noções de todas as pessoas, pois Ele não tinha descido em 

Israel numa nuvem branca, tampouco tinha aparecido abertamente a todas as nações e povos; em 

vez disso, Ele veio em segredo para o bastião formidável do ateísmo — a China — e, na terra em que 

se encontra enrolado o grande dragão vermelho, Ele iniciou a obra de julgamento a começar pela 

casa de Deus. Visto que a China é a nação mais sombria, mais corrupta e que mais resiste a Deus no 

mundo e visto que é a terra da qual o grande dragão vermelho e todos os tipos de espíritos malignos 

fizeram o seu lar, é aqui que Deus professa Suas palavras e é aqui que Deus julga, castiga, purifica e 

salva aqueles que foram tão enganados e profundamente corrompidos pelo grande dragão vermelho. 

Através dessa obra, Deus ganhou um grupo de vencedores no Leste do mundo, que se tornou 

testemunha da vitória de Deus sobre Satanás, e assim a sabedoria e onipotência de Deus são 

reveladas mais claramente. É exatamente como diz Deus Todo-Poderoso: “Em muitos lugares, 

Deus profetizou ganhar um grupo de vencedores na terra de Sinim. É no oriente do 

mundo que os vencedores são ganhos, portanto o local de chegada da segunda 

encarnação de Deus é sem dúvida a terra de Sinim, precisamente onde o grande 

dragão vermelho descansa enrolado. Lá, Deus ganhará os descendentes do grande 

dragão vermelho para que ele seja completamente derrotado e humilhado. Deus quer 

despertar essas pessoas profundamente sofridas, despertá-las completamente e fazê-

las sair do nevoeiro e rejeitar o grande dragão vermelho. Deus quer despertá-las de 

seu sonho, fazê-las conhecer a essência do grande dragão vermelho, entregar todo seu 

coração a Deus, insurgir-se e sair da opressão das forças das trevas, levantar-se no 

oriente do mundo e tornar-se prova da vitória de Deus. Só então Deus ganhará glória” 

(de ‘Obra e entrada (6)’ em “A Palavra manifesta em carne”). Por causa da obra e das declarações de 

Cristo dos últimos dias, todos os escolhidos de Deus na China, que foram tão profundamente 

enganados pelo grande dragão vermelho ao viverem sob seu governo sombrio, são conquistados 

pelas palavras de Deus Todo-Poderoso. Um a um, são libertos da escravidão e do controle do grande 

dragão vermelho e retornam para diante do trono de Deus para receber a rega e suprimento, a poda 

e tratamento e o julgamento e castigo das palavras de Deus Todo-Poderoso e também todo tipo de 

provações e refinamentos. Finalmente, em meio às muitas maneiras em que o regime do grande 



dragão vermelho as caça e persegue, as pessoas escolhidas de Deus dão testemunho, tornando-se 

assim amostras e modelos da obra de Deus nos últimos dias, que Deus completa na China, e também 

se tornam testemunhas poderosas da vitória de Deus sobre as forças malignas de Satanás. 

Desde que a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias começou na China continental, o 

grande dragão vermelho nunca parou de perseguir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. A fim de 

erradicar a obra de Deus nos últimos dias, de transformar a China numa zona sem Deus e de alcançar 

seu objetivo de controlar a humanidade para sempre, ele faz o que faz melhor: perturbar, destruir e 

fazer tudo que pode para resistir à obra de Deus. Ele não só dissemina todos os tipos de rumores e 

falsidades para atacar e acusar falsamente os escolhidos de Deus, mas emprega também todos os 

tipos de métodos desprezíveis para persegui-los: investiga pessoas aberta e secretamente, monitora 

telefonemas, segue pessoas, prende pessoas em segredo, vasculha casas e emite multas, extorque 

confissões através de tortura, ameaça e seduz e deixa as pessoas arruinadas em corpo e mente. Esses 

métodos têm levado à prisão e ao espancamento cruel de inúmeros membros do povo escolhido de 

Deus, obrigando-os a se submeter à reeducação através de trabalho, e alguns até ficaram aleijados 

ou perderam sua vida. O grande dragão vermelho emprega esses métodos numa tentativa de forçar 

o povo escolhido de Deus a rejeitar e trair a Deus, para que aceitem seu domínio, seu senhorio sobre 

ele e sua opressão e exploração para sempre. Mas Deus é um Deus onipotente, e Sua sabedoria 

sempre é exercida com base nos esquemas enganosos de Satanás. Em meio às torturas ruinosas que 

lhes são infligidas pelo grande dragão vermelho, mesmo que os escolhidos de Deus sofram grande 

dor e tormento e enfrentem tribulações com uma mínima chance de sobrevivência, eles vêm a 

enxergar claramente a essência reacionária e maligna do grande dragão vermelho, que é tão perversa 

e tão contrária ao Céu, e eles vêm a enxergar também o seu semblante demoníaco. Em seu coração 

surge um ódio amargo pelo grande dragão vermelho, e nasce neles uma determinação de dar 

testemunho de Deus ao custo de sua própria vida. No fim das contas, eles dependem da iluminação 

e orientação das palavras de Deus e da força que Deus lhes concede, até, finalmente, vencerem a 

fraqueza de sua carne, se livrarem do poder que a morte têm sobre eles e, com fé verdadeira e um 

coração cheio de amor por Deus, darem um testemunho retumbante de Deus diante do grande 

dragão vermelho e causarem a vergonha e derrota completa de Satanás. É exatamente como diz 

Deus Todo-Poderoso: “Aqueles a quem Deus Se refere como vencedores são aqueles que 

ainda são capazes de prestar testemunho, de manter sua confiança e sua devoção a 

Deus, quando estiverem sob a influência de Satanás e sob o cerco de Satanás, isto é, 

quando estiverem cercados pelas forças das trevas. Se você ainda for capaz de manter 

um coração puro e o seu genuíno amor por Deus, não importa o quê, você mantém o 

testemunho diante de Deus, é isso a que Deus Se refere como sendo um vencedor” (de 

‘Você deve manter sua devoção a Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). Esses vencedores são, 

portanto, o grupo de pessoas que é edificado e aperfeiçoado pelas palavras de Deus em meio à 

opressão sombria do grande dragão vermelho. 

Aos olhos dos outros, essas pessoas são iguais a todas as outras, mas, sob a rega e o suprimento 



das palavras de Deus Todo-Poderoso, elas vêm a entender algumas verdades e encontrar a fé e 

determinação para se livrar da influência sombria de Satanás, para seguir a Deus e trilhar a senda 

correta na vida. Portanto, ainda oram a Deus, confiam em Deus, permanecem justas confiando na 

força concedida pelas palavras de Deus e jamais se entregam ou cedem a todas as desumanas 

torturas cruéis e ruinosas infligidas pelo grande dragão vermelho e durante todos os dias que passam 

definhando em escuras celas de prisão. Mesmo que algumas possam ser brutalizadas até a beira da 

morte, sua determinação de buscar a verdade é fortalecida; mesmo que algumas dessas pessoas se 

encontrem na flor da juventude, quando confrontadas com tortura e encarceramento cruéis às mãos 

do grande dragão vermelho, elas mesmo assim emitem uma aura de amor e gastam sua juventude 

sem arrependimentos; mesmo que algumas delas sofram perseguição e adversidade e sejam 

atacadas ferozmente por demônios, elas sentem ainda mais como é preciosa a graça de Deus, e seu 

amor por Deus se fortalece ainda mais; enquanto viajam pela estrada difícil, bebendo o cálice 

amargo da brutalidade, algumas obtêm a iluminação, inspiração e orientação das palavras de Deus, 

seu espírito desperta, e elas compõem hinos de louvor para a vida; algumas lutam contra as trevas e 

a opressão e, em momentos de perigo, experimentam a transcendência e a grandeza da força vital 

de Deus; algumas confiam em Deus e são salvas da morte no último momento, percebem a vastidão 

incomparável do amor de Deus e encontram um pilar nas palavras de Deus que lhes permite agarrar-

se à vida. É, portanto, evidente que, mesmo que esse grupo de pessoas escolhidas por Deus, que 

vence Satanás sob a orientação de Deus, sofra a perda de confortos físicos, ele ganha a verdade, 

obtém liberação espiritual e vive uma vida significativa. Mesmo que passem por tempestades de 

vento e chuva e sofram grandes adversidades, essas pessoas dão um testemunho forte e retumbante 

de Deus diante de Satanás e se tornam os vencedores que são edificados e aperfeiçoados por Deus 

em meio à adversidade. Isso cumpre totalmente as palavras de Deus Todo-Poderoso: “Eu disse 

anteriormente que se ganha um grupo de vencedores no Oriente, vencedores que vêm 

em meio à grande tribulação” (de ‘Tudo é realizado pela palavra de Deus’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). 

Ao ler este livro, talvez surja em sua mente esta noção: Deus não é onipotente? Por que Ele 

permitiria que o regime do grande dragão vermelho prejudicasse Seu povo escolhido dessa maneira? 

Se você estiver pensando isso, isso mostra que você ainda não entende plenamente a onipotência e 

sabedoria de Deus, pois apenas aqueles que não conhecem a obra de Deus julgam as coisas 

exclusivamente com base em sua aparência externa e segundo suas próprias noções e imaginações 

— não é assim que se reconhece os frutos da obra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: “Quando 

começo formalmente a Minha obra, todos se movem conforme Eu Me movo, de modo 

que as pessoas em todo o universo se ocupam em harmonia Comigo, há um ‘júbilo’ em 

todo o universo e o homem é impulsionado adiante por Mim. Como consequência, o 

próprio grande dragão vermelho é açoitado até um estado de frenesi e perplexidade 

por Mim, serve à Minha obra, e, apesar de relutar, é incapaz de seguir os próprios 

desejos, ficando sem outra escolha senão a de se submeter ao Meu controle. Em todos 



os Meus planos, o grande dragão vermelho é o Meu contraste, o Meu inimigo e 

também o Meu servo; como tal, nunca relaxei os Meus ‘requisitos’. Portanto, a etapa 

final da obra da Minha encarnação é completada em seu lar. Dessa forma, o grande 

dragão vermelho é mais capaz de fazer serviço adequado para Mim, através do qual 

Eu irei conquistá-lo e completar o Meu plano” (de ‘Capítulo 29’ das Palavras de Deus para 

todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). “Deus pretende usar uma parte da obra 

dos espíritos malignos para aperfeiçoar uma parte do homem, para que essas pessoas 

consigam entender completamente os feitos dos demônios, e para permitir que todos 

entendam de fato seus antepassados. Só então os humanos podem se libertar por 

completo, não apenas renunciando à posteridade dos demônios, mas ainda mais a de 

seus ancestrais. Essa é a intenção original de Deus de derrotar completamente o 

grande dragão vermelho, para fazer com que todos os homens conheçam a verdadeira 

forma do grande dragão vermelho ao arrancar sua máscara e enxergar sua verdadeira 

forma. É isso que Deus quer alcançar, e esse é Seu objetivo final na terra, pelo qual Ele 

tem feito tamanha obra; Ele visa a realizá-lo em todos os homens. Isso é conhecido 

como a manobra de todas as coisas pelo propósito de Deus” (de ‘Capítulo 41’ das 

Interpretações dos mistérios das palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em 

carne”). Em cada estágio de Sua obra, Deus mobiliza todas as coisas para que trabalhem e prestem 

serviço a Ele, e isso é exatamente o que acontece na obra de Deus dos últimos dias que Ele tem 

desdobrado por toda a China. O grande dragão vermelho não é exceção e tem se tornado um 

contraste e um objeto servente da obra de Deus. Através da resistência do grande dragão vermelho 

e da perturbação da obra de Deus, Deus capacita todos a reconhecerem sua face verdadeira, 

rompendo assim todos os laços com ele e libertando-se de seus grilhões. Mas o que, exatamente, o 

desejo de Deus de que as pessoas enxerguem as ações dos demônios e abandonem o grande dragão 

vermelho uma vez por todas tem a ver com elas alcançarem a salvação plena? Como todos sabemos, 

o grande dragão vermelho se comporta perversamente, age de modo contrário ao Céu e é reacionário 

ao extremo. A fim de transformar a China numa zona sem Deus e manter o povo da China 

completamente sob seu domínio sombrio, ele constantemente vira a verdade de ponta-cabeça, 

arbitrariamente propaga o ateísmo e materialismo e dissemina todos os tipos de falácias e heresias 

para corroer a mente das pessoas, enganar seu espírito e impedir que as pessoas venham para diante 

de Deus para aceitar Sua salvação. Desse modo, alcança seu objetivo de controlar e devorar as 

pessoas para todo o sempre. Se as pessoas desejaram despertar das enganações do grande dragão 

vermelho, livrar-se de sua tirania e opressão e voltar-se inteiramente para Deus, então elas só serão 

capazes de ver seu rosto maligno, vicioso, desprezível e descarado se experimentarem perseguição e 

repressão às mãos do grande dragão vermelho, e apenas então o odiarão e o amaldiçoarão do fundo 

do seu coração. Então juram sua vida para romper todos os laços com o grande dragão vermelho, se 

livram da influência de Satanás uma vez por todas e seguem e obedecem a Deus e trilham a senda 

de luz na vida, buscando assim a verdade e alcançando salvação plena. Portanto, é evidente que Deus 



usa o grande dragão vermelho como um contraste e objeto de serviço para capacitar Seu povo 

escolhido a entender a verdade, desenvolver discernimento, dar testemunho de Deus e finalmente 

ser aperfeiçoado e alcançar salvação plena. A maneira como Deus opera é magnífica! Deus usa a 

repressão frenética do grande dragão vermelho a Seu serviço para aperfeiçoar Seu povo escolhido, 

para capacitá-lo a conhecer Seu caráter justo, Sua sabedoria e onipotência e a ver como a obra de 

Deus é prática, para que todos possam expressar louvor verdadeiro a Deus do fundo do seu coração! 

É exatamente como dizem as palavras de Deus Todo-Poderoso: “Em Meu plano, Satanás já 

abocanhou os calcanhares de cada passo e, como o contraste da Minha sabedoria, 

sempre tentou encontrar maneiras e meios de interromper o Meu plano original. Mas 

Eu poderia sucumbir a seus esquemas ardilosos? Tudo no Céu e na terra Me serve — 

os esquemas ardilosos de Satanás seriam diferentes? Essa é precisamente a 

interseção da Minha sabedoria, é precisamente o que há de magnífico em Meus feitos 

e o princípio pelo qual todo o Meu plano de gerenciamento é realizado. Contudo, 

durante o tempo da construção do reino, não evito os esquemas ardilosos de Satanás, 

mas continuo a fazer a obra que devo fazer. Dentre todas as coisas no universo, escolhi 

os feitos de Satanás como o Meu contraste. Essa não é a Minha sabedoria? Não é 

exatamente o que há de maravilhoso na Minha obra? Por ocasião da entrada na Era 

do Reino, ocorrem mudanças tremendas em todas as coisas no Céu e na terra e eles 

celebram e se regozijam. Vocês são diferentes? Quem não se sente tão doce quanto o 

mel em seu coração? Quem não explode de alegria em seu coração? Quem não dança 

com alegria? Quem não expressa palavras de louvor?” (de ‘Capítulo 8’ das Palavras de Deus 

para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). 

Todos os relatos reunidos neste livro, “Testemunhos dos vencedores”, são os testemunhos 

vitoriosos do povo escolhido de Deus na China, que está sendo aperfeiçoado pelas palavras de Deus 

em meio à perseguição alucinada do grande dragão vermelho. Como mostram os fatos, Deus usa a 

resistência e perseguição frenética do grande dragão vermelho para edificar e aperfeiçoar Seu povo 

escolhido e para capacitar sua vida a crescer e amadurecer. Ao mesmo tempo, Deus usa essa 

resistência e perseguição para expor e eliminar todas aquelas pessoas ímpias que não acreditam 

verdadeiramente Nele e que não amam a verdade. Isso mostra adequadamente que a sabedoria de 

Deus é exercida com base nos esquemas enganosos de Satanás, que Deus já derrotou completamente  

o grande dragão vermelho e que Ele ganhou toda a glória!  

As palavras de Deus Todo-Poderoso dizem: “Seja onde for que a encarnação apareça, o 

inimigo é destruído daquele lugar. A China é a primeira a ser aniquilada, a ser 

devastada pela mão de Deus. Deus não concede clemência alguma à China. A prova do 

colapso progressivo do grande dragão vermelho pode ser vista no amadurecimento 

contínuo desse povo. Obviamente, pode ser vista por qualquer pessoa. O 

amadurecimento das pessoas é um sinal do fim do inimigo” (de ‘Capítulo 10’ das 

Interpretações dos mistérios das palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em 



carne”). Os escolhidos de Deus que dão testemunho Dele são o grupo que dão testemunho de Deus 

no momento exato da queda da nação do grande dragão vermelho; são as testemunhas da vitória de 

Deus em Sua guerra com Satanás e a prova irrefutável da derrota e humilhação de Satanás. O 

amadurecimento do povo de Deus anuncia a derrubada da nação do grande dragão vermelho. A obra 

de Deus na China continental terminará em glória: Ele transformou um grupo de pessoas em 

vencedores e Ele ganhou Sua glória! O povo escolhido de Deus agora tomou sobre si a missão 

sagrada de testificar a obra de Deus em todos os cantos do mundo e de espalhar o santo nome de 

Deus. O nome de Deus será magnificado por todo o universo, toda a humanidade se submeterá 

diante de Deus e adorará o Deus Todo-Poderoso encarnado, e todas as nações da terra se tornarão 

a nação de Cristo — isso será realizado por Deus em breve! 
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1. O amor de Deus esteve comigo na prisão sombria do diabo 

Por Yang Yi, Província de Jiangsu 

Sou cristã da Igreja de Deus Todo-Poderoso e seguidora de Deus Todo-Poderoso há mais de dez 

anos. Durante esse tempo, uma coisa que nunca vou esquecer é a aflição terrível de quando fui presa 

pela polícia do Partido Comunista Chinês (PCC) dez anos atrás. Naquela época, apesar de ser 

torturada e pisoteada por demônios malignos e chegar perto da morte várias vezes, Deus Todo-

Poderoso usou Sua mão poderosa para me guiar e me proteger, para me trazer de volta à vida e à 

segurança… Com isso, experimentei verdadeiramente a transcendência e a grandeza da força vital 

de Deus e ganhei a riqueza preciosa da vida que me foi conferida por Deus. 

Era 23 de janeiro de 2004 (o segundo dia do ano novo chinês). Eu precisava sair para visitar 

uma irmã da igreja que estava com problemas e precisava de ajuda urgente. Como ela morava muito 

longe, eu tive de acordar cedo para pegar um táxi e poder voltar no mesmo dia. Saí de casa quando 

estava clareando. Não tinha quase ninguém nas ruas, só os trabalhadores que recolhiam o lixo. 

Procurei um táxi ansiosamente, mas não havia nenhum. Fui até um ponto de táxi para esperar e 

acenei do meio-fio quando vi um carro vindo — mas acabou que era um veículo da Agência de 

Proteção Ambiental. Perguntaram por que eu tinha acenado para eles. “Me desculpem, foi um 

engano, pensei que fosse um táxi”, eu disse. “Achamos que você estava afixando cartazes ilegais”, 

eles responderam. “Vocês me viram fazendo isso? Onde estão os cartazes que eu estava afixando?”, 

eu disse. Sem me darem chance de defesa, os três se adiantaram e revistaram minha sacola à força. 

Vasculharam tudo na minha sacola — uma cópia de um sermão, um bloco de anotações, carteira, 

celular, um pager que eu nem usava mais etc. Depois, olharam melhor a cópia do sermão e o bloco 



de anotações. Vendo que não havia cartazes na minha sacola, eles ergueram a cópia do sermão e 

disseram: “Você pode não estar afixando cartazes ilegais, mas acredita em Deus Todo-Poderoso”. 

Em seguida, ligaram para a Divisão de Religião da Brigada de Segurança Nacional. Logo depois, 

chegaram quatro pessoas da Brigada de Segurança Nacional. Assim que viram as coisas na minha 

sacola, souberam que eu era uma crente em Deus Todo-Poderoso. Sem me deixar dizer nada, me 

enfiaram no veículo deles e trancaram a porta para impedir que eu fugisse. 

Quando chegamos à Secretaria de Segurança Pública, os policiais me conduziram a uma sala. 

Um deles fuçou no meu pager e no celular, procurando pistas. Ele ligou o telefone, mas este indicava 

bateria fraca e então a bateria descarregou completamente. Por mais que tentasse, não conseguiu 

ligá-lo. Segurando o telefone, ele parecia preocupado. Também fiquei surpresa — acabara de 

carregar o telefone naquela manhã. Como podia estar sem energia? De repente, entendi que Deus 

havia providenciado aquilo milagrosamente para impedir que a polícia descobrisse quaisquer 

informações sobre outros irmãos e irmãs. Também entendi as palavras ditas por Deus: “Todas e 

cada uma das coisas, vivas ou mortas, vão se transformar, mudar, se renovar e 

desaparecer de acordo com os pensamentos de Deus. Tal é a maneira pela qual Deus 

preside sobre todas as coisas” (de ‘Deus é a fonte da vida do homem’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). É verdade, todas as coisas e todos os acontecimentos estão nas mãos de Deus. Vivas ou 

mortas, todas as coisas passam por mudanças segundo os pensamentos de Deus. Nesse momento, 

ganhei um entendimento verdadeiro de como Deus detém a soberania sobre todas as coisas e as 

orquestra. Além disso, ganhei a confiança necessária para contar com Deus e enfrentar o 

interrogatório que viria. Apontando para as coisas na sacola, o policial perguntou em tom de 

acusação: “Essas coisas mostram claramente que você não é um membro qualquer da igreja. Você 

deve ser um dos líderes seniores, alguém importante, pois os líderes juniores não têm pager nem 

celular. Estou certo?”. “Não entendo o que você está dizendo”, respondi. “Você está fingindo que não 

entende!”, ele gritou, depois mandou que eu me agachasse e começasse a falar. Vendo que eu não ia 

colaborar, eles me cercaram e começaram a me socar e chutar — como se quisessem me matar. Com 

o rosto ensanguentado e inchado, com uma dor insuportável no corpo todo, desabei no chão. Eu 

estava enfurecida. Queria argumentar com eles, discutir o meu caso: o que fiz de errado? Por que 

me bateram assim? Mas não tinha como falar sensatamente com eles, porque o governo do PCC não 

fala com sensatez. Estava confusa, mas não queria ceder diante da surra deles. Justamente quando 

me sentia perdida, de repente pensei, já que aqueles policiais malignos do governo do PCC estavam 

sendo tão absurdos, já que não estavam me deixando argumentar racionalmente, eu não precisava 

dizer nada a eles. Era melhor ficar em silêncio — desse modo, eu não seria útil para eles. Quando 

pensei nisso, parei de prestar atenção ao que estavam dizendo. 

Vendo que aquela abordagem não funcionava comigo, os policiais malignos se enfureceram e 

se tornaram ainda mais bárbaros: recorreram à tortura para extrair uma confissão. Eles me 

algemaram em uma cadeira de metal aparafusada ao chão em tal posição que eu não conseguia nem 

me agachar nem ficar de pé. Um deles colocou minha mão sem algema na cadeira e bateu nela com 



um sapato, parando só quando o dorso da minha mão ficou preto-azulado, enquanto outro pisava 

nos meus pés com seus sapatos de couro, girando-os sobre os meus dedos para esmagá-los, quando 

então senti uma dor aguda e inacreditável que foi direto até meu coração. Depois disso, seis ou sete 

policiais se revezaram. Um deles se concentrou nas minhas articulações e as comprimiu com tanta 

força que um mês depois eu ainda não conseguia dobrar o braço. Outro agarrou meu cabelo e 

balançou minha cabeça de um lado para o outro, depois a puxou para trás de modo que eu ficasse 

olhando para cima. “Olhe para o céu e veja se existe um Deus!”, disse ele brutalmente. Eles 

continuaram até o anoitecer. Vendo que não arrancariam nada de mim e como era o ano novo chinês, 

me enviaram diretamente para a casa de detenção. 

Quando cheguei à casa de detenção, um guarda ordenou que uma prisioneira tirasse todas as 

minhas roupas e as jogasse na lata do lixo. Depois, me fizeram vestir um uniforme da prisão sujo e 

fedido. Os guardas me colocaram em uma cela e então mentiram para as outras presas, dizendo: 

“Ela fez de tudo para acabar com a família das pessoas. Muitas famílias foram arruinadas por ela. 

Ela é uma mentirosa, engana pessoas honestas e perturba a ordem pública…”. “Por que ela parece 

uma boba?”, perguntou uma das prisioneiras. Ao que os guardas responderam: “Ela está fingindo 

para não ser condenada. Nenhuma de vocês teria sido suficientemente esperta para pensar em agir 

assim. Quem pensa que ela é uma tola é a maior idiota de todas”. Assim, enganadas pelos guardas, 

todas as outras presas disseram que eu estava ficando impune muito fácil e que a única coisa boa 

para alguém tão ruim quanto eu era o pelotão de fuzilamento! Ouvir isso me enfureceu — mas não 

havia nada que eu pudesse fazer. Minhas tentativas de resistir tinham sido inúteis, trouxeram só 

mais tortura e selvageria. Na casa de detenção, os guardas faziam as presas recitar as regras todo 

dia: “Confesse seus crimes e submeta-se à lei. Não é permitido incitar as pessoas a cometer crimes. 

Não é permitido formar gangues. Não é permitido lutar. Não é permitido ameaçar ou insultar as 

outras. Não é permitido fazer acusações falsas contra outras. Não é permitido pegar alimentos  ou 

objetos de outras. Não é permitido divertir-se à custa de outras. As intimidações na prisão serão 

reprimidas. Qualquer violação das regras deve ser relatada imediatamente aos agentes ou inspetores 

penitenciários. Você não deve esconder os fatos nem tentar proteger as presas que violarem os 

regulamentos, e as regras da prisão devem ser implementadas de maneira humana…”. Na realidade, 

os guardas incentivavam as outras presas a me atormentar, permitindo que se divertissem comigo 

todos os dias: quando fazia 8 ou 9 graus abaixo de zero, elas molhavam meus sapatos; escondidas, 

jogavam água na minha comida; à noite, quando eu estava dormindo, encharcavam minha jaqueta 

acolchoada de algodão; me faziam dormir ao lado do banheiro e muitas vezes tiravam minha colcha 

à noite e puxavam meu cabelo para não me deixar dormir; roubavam meus pães cozidos a vapor; me 

obrigavam a limpar o banheiro e enfiavam os remédios que sobravam na minha garganta, não me 

deixavam fazer as minhas necessidades… Se eu não fizesse o que dissessem, elas se uniam em bando 

e me batiam — e em muitas dessas ocasiões os agentes ou inspetores penitenciários saíam rápido de 

vista ou fingiam não ter visto nada; às vezes até se escondiam por perto e observavam. Se as presas 

passassem alguns dias sem me atormentar, os agentes ou inspetores penitenciários perguntavam a 



elas: “Essa cadela estúpida ficou mais esperta nos últimos dias, não? Enquanto isso, vocês ficaram 

de miolo mole. Quem trouxer essa cadela estúpida ao pé terá sua sentença reduzida”. O torm ento 

brutal dos guardas me encheu de ódio por eles. Se eu não tivesse testemunhado isso com os próprios 

olhos e experimentado pessoalmente, nunca acreditaria que o governo do PCC, que era para ser 

cheio de benevolência e moralidade, pudesse ser tão sombrio, temeroso e horrendo — eu nunca teria 

visto sua face verdadeira, uma face enganosa e dúplice. Toda essa conversa sobre “servir o povo, 

criar uma sociedade civilizada e harmoniosa” — essas são as mentiras engendradas para enganar e 

ludibriar o povo, são um meio, uma fraude, de embelezar-se e ganhar elogios que não merece. 

Naquele momento, pensei nas palavras de Deus: “Portanto, não é de surpreender que Deus 

encarnado continue completamente escondido: em uma sociedade obscura como essa, 

onde os demônios são impiedosos e desumanos, como o rei dos diabos, que mata 

pessoas em um piscar de olhos, poderia tolerar a existência de um Deus que é amável, 

bondoso e também santo? Como poderia aplaudir e comemorar a chegada de Deus? 

Lacaios! Retribuem bondade com ódio, há muito desdenham de Deus, abusam de 

Deus, são selvagens ao extremo, não têm a menor consideração por Deus, saqueiam e 

pilham, perderam toda a consciência, não têm nem um resquício de bondade e tentam 

os inocentes à insensatez. Ancestrais dos antigos? Líderes adorados? Todos eles se 

opõem a Deus! Sua interferência deixou tudo sob o céu em estado de escuridão e caos! 

Liberdade religiosa? Direitos e interesses legítimos dos cidadãos? São todos truques 

para encobrir o pecado!” (de ‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Comparando as palavras de Deus com a realidade, vi a substância demoníaca obscura e maligna do 

governo do PCC com perfeita clareza. Para sustentar seu governo sombrio, ele mantém mão firme 

sobre seu povo e não para diante de nada para iludi-lo e enganá-lo. Aparentemente, ele pretende 

oferecer liberdade religiosa — mas, em segredo, prende, oprime, persegue e assassina pessoas do 

país todo que acreditam em Deus. Ele até tenta executar todas elas. Como o diabo é maligno, brutal 

e reacionário! Onde está a liberdade? Onde estão os direitos humanos? Todos esses artifícios não 

servem para enganar as pessoas? As pessoas podem vislumbrar alguma esperança ou luz vivendo 

sob seu controle sombrio? Como elas podem ser livres para acreditar em Deus e buscar a verdade? 

Só então reconheci que Deus permitira que essa perseguição e tribulação me acometessem, que Ele 

usara isso para me mostrar a depravação e a brutalidade do governo do PCC, para me mostrar sua 

substância demoníaca, que é inimiga da verdade e hostil à Deus, para me mostrar que a polícia do 

povo, a qual o governo promove e elogia vigorosamente por punir o mal, defender o bem e promover 

a justiça, é a cúmplice e a assecla que ele nutriu meticulosamente, um bando de executores que têm 

o rosto de homens, mas o coração de bestas, e que mataria alguém sem piscar um olho. Para me 

obrigar a rejeitar e trair Deus e me render ao seu poder despótico, o governo do PCC não parou 

diante de nada nada para me torturar e me devastar — mas mal sabia ele que, quanto mais me 

torturava, mais claramente eu via sua face diabólica, mais o desprezava e o rejeitava das profundezas 

do meu coração, fazendo-me ansiar verdadeiramente por Deus e confiar em Deus. Além do mais, foi 



precisamente por causa da tortura dos guardas que, sem perceber, passei a entender o que de fato 

significa amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, o que significa dar as costas para Satanás 

e voltar o coração para Deus, o que é ser bárbaro, o que são as forças das trevas e, além disso, o  que 

é ser malicioso e insidioso, falso e enganoso. Fiquei grata a Deus por me deixar experimentar esse 

ambiente, por me permitir distinguir o certo do errado e, mais ainda, determinar a senda certa da 

vida a tomar. Meu coração — que fora tapeado por Satanás por tanto tempo — finalmente foi 

desperto pelo amor de Deus. Senti que havia um grande significado em eu ter a sorte de 

experimentar essa tribulação e provação, que de fato me fizeram um favor especial. 

Após tentar de tudo, a polícia maligna inventou outro plano: encontraram uma judas que havia 

entregue a minha igreja. Ela disse que eu acreditava no Deus Todo-Poderoso e também tentou me 

fazer dar as costas a Deus. Vendo essa serva maligna que denunciara muitos irmãos e irmãs que 

espalhavam o evangelho e ouvindo todas as palavras perversas que sua boca despejava — palavras 

que difamavam, caluniavam e blasfemavam contra Deus — meu coração se encheu de fúria. Eu 

queria gritar com ela, perguntar por que era tão inescrupulosamente hostil a Deus. Por que ela 

desfrutou tanto da graça de Deus, mas uniu forças com demônios malignos para perseguir os 

escolhidos de Deus? No meu coração, havia uma tristeza e uma dor indescritíveis. Também 

experimentei um sentimento forte de remorso e endividamento; eu me odiava verdadeiramente por, 

no passado, não ter tentado buscar a verdade e nunca ter conhecido nada além do deleite da graça e 

das bênçãos de Deus como uma criança ingênua, sem pensar na dor e na humilhação que Deus tinha 

suportado para o bem da nossa salvação. Só agora, quando eu estava no fundo dessa cova de 

demônios, senti como era difícil para Deus operar neste país sujo e corrupto, como era grande a dor 

que Ele havia sofrido! É verdade, o amor de Deus pelo homem carrega muita dor. Ele faz a obra de 

salvar a humanidade enquanto suporta a traição do homem. A traição do homem não Lhe trouxe 

nada além de dor e mágoa. Não admira que Deus disse uma vez: “Podem de um dia para o outro 

se transformar de pessoas sorridentes e de ‘bom coração’ em assassinos repulsivos e 

ferozes, que subitamente tratam o benfeitor de ontem como inimigo mortal, sem mais 

nem menos” (de ‘A obra de Deus e a prática do homem’ em “A Palavra manifesta em carne”). Hoje, 

embora tivesse caído nas garras do diabo, eu não trairia a Deus, acontecesse o que fosse. Seja qual 

fosse a adversidade que sofreria, eu não seria uma judas para salvar a própria pele e não causaria 

dor e pesar a Deus. Como resultado de eu ser traída por aquela judas, a polícia maligna intensificou 

a tortura. Ela, enquanto isso, ficou de lado e disse: “Você não distingue o bem do mal. Você merece 

isso! Você não reconhece a minha bondade. Você merece ser torturada até a morte!”. Ouvir essas 

palavras cruéis e maldosas me enfureceu — mas também senti uma inexplicável sensação de tristeza. 

Eu queria chorar, mas sabia que não devia; não queria deixar Satanás ver minha fraqueza. Em meu 

coração, orei em segredo: “Ó Deus! Desejo que Tu ganhes meu coração. Apesar de não poder fazer 

nada por Ti no momento, desejo dar um testemunho vitorioso de Ti diante de Satanás e dessa pessoa 

perversa, envergonhando-os completamente, e com isso trazendo conforto ao Teu coração. Ó Deus! 

Que Tu protejas meu coração e me faças mais forte. Se tenho lágrimas, que elas fluam para dentro 



— não posso deixá-los ver minhas lágrimas. Eu devia estar feliz porque entendo a verdade, pois Tu 

sopraste a poeira dos meus olhos, dando-me a capacidade de diferenciar e ver claramente a natureza 

e a substância de Satanás, que se opõe a Ti e Te trai. No meio do refinamento, também vi como Tua 

mão sábia arranja tudo. Desejo confiar em Ti para enfrentar o interrogatório a seguir e derrotar 

Satanás, para que Tu possas ser glorificado em mim”. Depois de orar, houve força em meu coração 

para não descansar até que tivesse completado meu testemunho de Deus. Eu sabia que isso fora 

dado a mim por Deus, que Deus me dera grande proteção e me movia grandemente. A polícia 

maligna queria usar aquela mulher perversa para me fazer trair a Deus, mas Deus é um Deus sábio 

e empregou essa mulher perversa como um contraste para me mostrar a natureza rebelde da 

humanidade corrupta, estimulando assim a minha resolução e fé para satisfazer a Deus. Além disso, 

eu tinha certo conhecimento da obra sábia de Deus e vi que Deus governa e maneja tudo que existe 

a serviço do aperfeiçoamento do povo de Deus. Esse é o fato incontestável de Deus usando a 

sabedoria para derrotar Satanás. 

Vendo que não iam conseguir que eu dissesse algo que queriam, eles não pouparam despesas 

— seja em termos de força de trabalho ou em recursos materiais e financeiros —, fazendo de tudo 

em busca de provas de que eu era uma crente em Deus. Três meses depois, todas as investidas 

resultaram em nada. No fim, jogaram sua carta-trunfo: encontraram um interrogador especialista. 

Disseram que todos que eram levados a ele eram sujeitos a suas três formas de tortura e ninguém 

jamais deixara de confessar. Um dia, quatro policiais chegaram e me disseram: “Hoje estamos 

levando você para um novo lar”. Em seguida, me empurraram para uma van de transporte de presos, 

algemaram minhas mãos nas costas e puseram um capuz na minha cabeça. A situação me fez pensar 

que estavam me levando para me executar às escondidas. Em meu coração, não pude deixar de 

entrar em pânico. Mas depois pensei no hino que eu costumava cantar quando acreditara em Jesus: 

“Desde os primórdios da igreja, aqueles que seguem o Senhor tiveram de pagar um preço alto. 

Dezenas de milhares de parentes espirituais se sacrificaram pelo evangelho e, assim, ganharam a 

vida eterna. Seja um mártir pelo Senhor, seja um mártir pelo Senhor, estou preparado para ser um 

mártir pelo Senhor”. Naquele dia, finalmente entendi o verso nesse hino: aqueles que seguem o 

Senhor precisam pagar um preço alto. Eu também estava preparada para morrer por Deus. Para 

minha surpresa, depois de entrar na van, sem querer, ouvi uma conversa entre os policiais malignos. 

Parecia que estavam me levando a outro lugar para ser interrogada. Ah! Eles não estavam me 

levando para ser executada — e eu estava me preparando para morrer como mártir por Deus! 

Enquanto pensava nisso, por algum motivo desconhecido, um dos policiais apertou os cordões do 

capuz na minha cabeça. Logo depois, comecei a me sentir incomodada — parecia que estava sendo 

sufocada. Fiquei me perguntando se eles realmente iam me torturar até a morte. Naquele momento, 

pensei em como os discípulos de Jesus tinham se sacrificado para espalhar o evangelho. Eu não ia 

ser covarde. Mesmo que morresse, eu não imploraria para que o afrouxassem, muito menos 

admitiria a derrota. Mas não consegui me controlar: desmaiei e caí em cima deles. Vendo o que 

estava acontecendo, a polícia rapidamente afrouxou o capuz. Comecei a espumar pela boca e depois 



não consegui parar de vomitar. Parecia que eu ia vomitar todas as entranhas. Fiquei zonza, a cabeça 

vazia, e não conseguia abrir os olhos. Não tinha força em nenhuma parte do meu corpo, como se eu 

estivesse paralisada. Parecia que havia algo viscoso na minha boca que eu não conseguia tirar. 

Sempre fui frágil e, depois de ser abusada assim, senti que estava em apuros e que poderia parar de 

respirar a qualquer momento. Em meio à dor, orei a Deus: “Ó Deus! Não importa se eu viva ou morra, 

estou disposta a obedecer a Ti. Confio que tudo que fazes é justo e peço que protejas meu coração, 

de modo que eu possa me submeter a tudo que Tu orquestrar e arranjar”. Algum tempo depois, a 

van chegou a um hotel. Naquela hora, meu corpo inteiro estava fraco e eu não conseguia abrir os 

olhos. Eles me carregaram para uma sala fechada. Tudo que eu conseguia ouvir era o som de muitos 

asseclas do governo do PCC parados ao redor falando sobre mim, dizendo que me ver era ver como 

Liu Hulan tinha sido. “Que surpreendente, que impressionante!”, eles disseram. “Ela é ainda mais 

durona que Liu Hulan!” Ouvindo isso, meu coração disparou de emoção. Vi que, me apoiando na fé 

e confiando em Deus, definitivamente haveria vitória sobre Satanás, que Satanás estava sob os pés 

de Deus! Agradeci e louvei a Deus. Nesse momento, esqueci a dor. Senti-me tremendamente 

gratificada por estar glorificando a Deus. 

Logo depois, chegou o “especialista em interrogatórios” de que a polícia havia falado. Assim que 

entrou, ele gritou: “Onde está aquela cadela estúpida? Deixe-me dar uma olhada!”. Ele se colocou à 

minha frente e me agarrou. Depois de me esbofetear dezenas de vezes, me deu vários socos firmes 

no peito e nas costas, depois tirou um de seus sapatos de couro e bateu no meu rosto com ele. Depois 

de ser espancada por ele desse jeito, perdi a sensação de que havia algo que eu não conseguia tirar 

da boca ou do estômago. Não me sentia mais tão zonza e conseguia abrir os olhos. A sensibilidade 

foi voltando aos poucos nos meus braços e pernas e meu corpo começou a recuperar a força. Depois, 

ele me agarrou pelos ombros e me empurrou contra a parede, mandando que olhasse para ele e 

respondesse às suas perguntas. Vendo que eu não estava prestando atenção, ele se enfureceu e 

tentou conseguir uma reação minha caluniando e difamando a Deus, blasfemando contra Deus. 

Usou os meios mais vis e desprezíveis para me enredar e disse de modo ameaçador: “Estou 

atormentando você de propósito com o que é insuportável para sua carne e alma, para fazer você 

sofrer a dor que nenhuma pessoa normal conseguiria sofrer — você vai desejar ter morrido. No fim, 

vai implorar para deixá-la ir, e é aí que você vai falar com sensatez e dizer que seu destino não está 

nas mãos de Deus — está nas minhas. Se eu quiser que você morra, isso acontecerá na mesma hora. 

Se quiser que viva, você viverá, e qualquer dor que eu quiser que você sofra, é isso que você sofrerá. 

Seu Deus Todo-Poderoso não pode salvá-la — você só viverá se implorar para ser salva por nós”. 

Confrontada com esses criminosos desprezíveis, desavergonhados e vis, esses animais selvagens, 

esses demônios malignos, eu realmente quis lutar contra eles. “Todas as coisas no céu e na terra são 

criadas por Deus e controladas por Ele”, pensei. “Meu destino também está sujeito à soberania e aos 

arranjos de Deus. Deus é o Árbitro da vida e da morte; você acha que vou morrer só porque você 

quer que eu morra?” Naquele momento, meu coração se encheu de fúria. Senti que não conseguiria 

contê-la; eu queria gritar, lutar, declarar para eles: “Um humano nunca imploraria pela misericórdia 



de um cão!”. Acreditava que aquilo era eu desenvolvendo meu senso de justiça — mas, para minha 

surpresa, quanto mais pensava desse jeito, mais sombria eu me tornava por dentro. Vi-me sem 

palavras de oração, incapaz de pensar em um hino qualquer. Meus pensamentos ficaram nublados, 

eu não sabia o que fazer, e naquele momento comecei a sentir um pouco de medo. Rapidamente me 

acalmei diante de Deus. Refleti sobre mim mesma e tentei me conhecer, e naquele momento as 

palavras de julgamento de Deus vieram até mim: “Aquilo que você admira não é a humildade 

de Cristo, […] Você não ama a amorosidade ou a sabedoria de Cristo” (de ‘Você é um 

verdadeiro crente em Deus?’ em “A Palavra manifesta em carne”). Sim — eu vira Cristo como 

insignificante demais e admirei o poder e a influência, não a humildade de Cristo, muito menos 

admirei a sabedoria da obra oculta de Deus. Deus usa Sua sabedoria para derrotar Satanás, Ele usa 

Sua humildade e ocultação para revelar a verdadeira face de Satanás e para reunir provas a fim de 

punir os perversos. Assim também todos os atos desprezíveis que os policiais haviam cometido 

contra mim e todas as blasfêmias e coisas que resistem a Deus que eles disseram hoje expuse ram 

claramente a substância demoníaca deles como inimigos da verdade e antagonistas de Deus, e essa 

seria a prova necessária para garantir a condenação, punição e destruição por Deus. Mas não 

consegui ver a sabedoria e a humildade de Cristo e, pensando que “uma pessoa gentil está sujeita a 

ser intimidada, exatamente como um cavalo manso é montado com frequência”, não fiquei contente 

em ser humilhada e oprimida. Até acreditei que lutar fosse a coisa mais justa, digna e corajosa que 

eu podia fazer. Mal sabia eu que Satanás queria me incitar a lutar contra eles, me obrigando a 

reconhecer o fato da minha crença em Deus a fim de me condenar. Se realmente os combatesse com 

uma coragem de momento, eu não teria sido vítima de seus esquemas enganosos? Fiquei 

verdadeiramente grata a Deus por Seu castigo e julgamento oportunos, que me deram proteção em 

meio à minha rebeldia, de modo que discerni os esquemas enganosos de Satanás, reconheci o veneno 

de Satanás dentro de mim e ganhei um pouco de conhecimento sobre o que Deus é e sobre a humilde 

e oculta essência da vida de Deus. Pensei em como Cristo encarou o fato de ser perseguido, caçado 

e morto pelo diabo do PCC e em como toda a humanidade O julgou, O condenou, O difamou e O 

abandonou. O tempo todo, Ele suportou tudo isso em silêncio, aguentando toda essa dor para 

realizar Sua obra de salvação, sem nunca reclamar. Vi como é benévolo, belo e honroso o caráter de 

Deus! Nesse meio tempo, eu — uma pessoa imunda e corrupta — quis usar uma coragem 

momentânea para sustentar a minha suposta dignidade, para lutar por justiça própria com base na 

minha vontade própria quando perseguida pelos demônios malignos. Onde estava o senso de justiça 

nisso? E onde estava a força de caráter e dignidade? Nisso, eu não estava mostrando a minha f ace 

feia e satânica? Não estava revelando a minha natureza arrogante? Pensando nisso, meu coração 

ficou cheio de remorso. Decidi imitar Cristo. Tornei-me disposta a me submeter a esse ambiente e a 

tentar fazer o melhor para cooperar com Deus, sem dar chance para Satanás. 

Meu coração se acalmou e esperei em silêncio a rodada seguinte dessa batalha com os demônios. 

Minha recusa em confessar custou muito prestígio ao suposto especialista. Ele torceu furiosamente 

um dos meus braços atrás das costas e puxou o outro para trás do meu ombro, depois algemou com 



força as minhas mãos. Após menos de meia hora, grandes gotas de suor escorriam pelo meu rosto e 

nos olhos, impedindo-me de abri-los. Vendo que eu ainda não ia responder às perguntas, ele me 

jogou no chão, depois me levantou pelas algemas atrás das minhas costas. No mesmo instante, senti 

uma dor violenta nos braços, como se tivessem sido quebrados. Doía tanto que eu mal conseguia 

respirar. Em seguida, ele me atirou contra a parede e me fez ficar encostada nela. O suor embaçava 

os meus olhos. A dor era tanta que todo o meu corpo ficou coberto de suor — até os sapatos estavam 

encharcados. Eu sempre fui frágil e, nesse momento, desmaiei. Tudo que conseguia fazer era 

respirar pela boca, ofegante. O demônio ficou ao lado, me observando. Eu não sabia o que ele via — 

talvez estivesse com medo de ser responsabilizado se eu morresse —, mas rapidamente pegou um 

punhado de lenços de papel para limpar meu suor e depois me deu um copo de água. Ele fez isso a 

cada meia hora, mais ou menos. Não sei qual era meu estado naquele momento. Creio que era muito 

assustador, porque só conseguia respirar com a boca aberta; parecia que tinha perdido a capacidade 

de respirar pelo nariz. Meus lábios estavam secos e rachados, e eu precisava de todas as minhas 

forças só para respirar. Senti a morte se aproximar mais uma vez — talvez agora eu realmente 

morresse. Mas naquele momento o Espírito Santo me iluminou. Pensei em Lucas, um dos discípulos 

de Jesus, e em sua experiência de ser enforcado até a morte. Em meu coração, recuperei 

espontaneamente as forças e continuei dizendo a mesma coisa diversas vezes para me lembrar: 

“Lucas morreu enforcado. Eu também preciso ser Lucas, preciso ser Lucas, ser Lucas… Obedeço de 

bom grado às orquestrações e aos arranjos de Deus e desejo ser leal a Deus até a morte, como Lucas”. 

Assim que a dor se tornou insuportável e eu fiquei à beira da morte, de repente ouvi um dos policiais 

malignos dizer que vários irmãos e irmãs que acreditavam em Deus Todo-Poderoso haviam sido 

presos. Em meu coração, fiquei chocada: vários outros irmãos e irmãs seriam torturados. Eles 

seriam especialmente duros com os irmãos. Meu coração ficou cheio de preocupação. Continuei 

orando em silêncio por eles, pedindo a Deus que os protegesse e lhes permitisse dar um testemunho 

vitorioso diante de Satanás e nunca trair a Deus, pois não queria que nenhum outro irmão ou irmã 

sofresse como eu. Talvez eu tivesse sido tocada pelo Espírito Santo; orei sem parar e, quanto mais 

orava, mais inspirada ficava. Sem perceber, esqueci a dor. Sabia muito bem que esses eram os 

arranjos sábios de Deus; Deus estava atento à minha fraqueza e me guiava no momento mais 

doloroso. Naquela noite, não me importava mais como os policiais malignos me tratavam e eu não 

prestava a menor atenção às perguntas deles. Vendo o que estava acontecendo, a polícia maligna 

usou os punhos para bater selvagemente em meu rosto, depois enrolou meu cabelo na altura da 

têmpora ao redor de seus dedos e puxou com violência. As minhas orelhas estavam inchadas por 

serem torcidas, meu rosto estava irreconhecível, minhas nádegas e coxas ficaram feridas e laceradas 

quando me bateram com um pedaço grosso de madeira; meus dedos também ficaram preto-

azulados após serem esmagados com um pedaço de madeira. Depois de me pendurar pelas algemas 

por seis horas, quando o policial maligno abriu as algemas, a carne abaixo do polegar esquerdo foi 

arrancada — havia apenas uma camada fina cobrindo o osso. As algemas também deixaram meus 

pulsos cobertos de bolhas amareladas e não havia como recolocá-las. Naquele momento, entrou uma 



policial aparentemente importante. Ela me olhou de cima a baixo e depois disse a eles: “Vocês não 

podem bater mais nessa aí — parece que está prestes a morrer”. 

A polícia me trancou em um dos quartos do hotel. As cortinas ficavam bem fechadas vinte e 

quatro horas por dia. Uma pessoa foi designada para vigiar a porta e ninguém do pessoal de serviço 

estava autorizado a entrar, nem estava autorizado a ver como me torturavam e barbarizavam lá 

dentro. Eles se revezaram para me interrogar sem trégua. Por cinco dias e noites, não me deixaram 

dormir, não me deixaram sentar nem agachar, nem me permitiram comer meu suprimento de 

comida. Só me permitiam ficar encostada na parede. Um dia, um oficial veio me interrogar. Vendo 

que eu o ignorava, ele ficou furioso e, com um chute, me mandou voando para debaixo da mesa. Em 

seguida, me puxou para fora e me deu um soco, fazendo o sangue fluir do canto da minha boca. Para 

encobrir sua selvageria, ele rapidamente fechou a porta para impedir que alguém entrasse. Depois, 

arrancou um punhado de lenços de papel e limpou o sangue, lavando meu rosto com água e 

limpando o sangue do chão. De propósito, deixei cair um pouco de sangue no meu suéter branco. 

Quando voltei para a casa de detenção, no entanto, a polícia maligna disse às demais presas que o 

sangue nas minhas roupas era de quando eu estava sendo avaliada no hospital psiquiátrico, disse 

também que era onde eu tinha passado os últimos dias. As feridas e o sangue no meu corpo foram 

causados pelos pacientes — eles, os policiais, não tinham me tocado… Esses fatos cruéis me 

mostraram a brutalidade, a astúcia insidiosa e a desumanidade da polícia do povo, senti o 

desamparo e o desespero daqueles que caem em suas mãos. Ao mesmo tempo, ganhei uma 

apreciação profunda da justiça, da santidade, do esplendor e da bondade de Deus, senti que tudo 

que vem de Deus é amor, proteção, iluminação, provisão, conforto e apoio. A cada vez que a minha 

dor ficava pior, Deus sempre me iluminava e me guiava, ampliando a minha fé e força, me 

permitindo imitar o espírito dos santos que foram martirizados em nome do Senhor no decorrer dos 

tempos, me dando assim a coragem de defender a verdade. Quando a selvageria da polícia maligna 

me deixou à porta da morte, Deus me permitiu ouvir notícias da prisão de outros irmãos e irmãs, 

usando isso para me levar a orar ainda mais por eles, de modo que eu esquecesse a minha dor e 

vencesse sem perceber as pressões da morte. Graças a Satanás agir como o contraste maligno e cruel, 

vi que só Deus é o caminho, a verdade e a vida, e que só o caráter de Deus é o símbolo da justiça e da 

bondade. Só Deus governa tudo e arranja tudo, e Ele usou Seu grande poder e sabedoria para me 

guiar a cada passo a derrotar o cerco das legiões demoníacas, a superar a fraqueza da carne e as 

pressões da morte, me permitindo com isso sobreviver tenazmente naquele covil sombrio. Conforme 

pensava no amor e na salvação de Deus, sentia-me muito inspirada, e resolvi lutar com Satanás até 

o fim. Mesmo que apodrecesse na cadeia, eu continuaria firme no meu testemunho e satisfaria a 

Deus. 

Um dia, muitos policiais malignos que eu nunca tinha encontrado antes vieram me ver e discutir 

o meu caso. Sem querer, ouvi o suposto especialista dizer: “De todos os interrogatórios que fiz, nunca 

fui tão duro com alguém como fui com aquela cadela estúpida. Eu a pendurei pelas algemas por oito 

horas (na verdade, foram seis horas, mas ele queria se exibir, temendo que seu superior dissesse que 



ele fora ineficiente) e mesmo assim ela não confessou”. Ouvi uma voz feminina dizer: “Como você 

pôde bater tanto nessa mulher? Você é brutal”. Resultou que, dentre todos os que foram presos, fui 

eu que mais sofri. Por que sofri tanto? Era mais corrupta que as outras pessoas? Aquilo que sofri era 

a punição de Deus para mim? Será que havia corrupção demais em mim e eu já tinha alcançado o 

ponto de punição? Pensando nisso, não pude segurar as lágrimas. Sabia que não devia chorar. Não 

podia deixar Satanás ver as minhas lágrimas — se eu fizesse isso, ele acreditaria que tinha sido 

derrotada. Mas não conseguia conter a sensação de ressentimento em meu coração e as lágrimas 

fluíram, fugindo do meu controle. Em meio ao desespero, só pude clamar a Deus: “Ó Deus! No 

momento, me sinto profundamente ressentida. Continuo querendo chorar. Por favor, me protejas, 

me impeças de curvar a cabeça diante de Satanás — não posso deixá-lo ver as minhas lágrimas. Sei 

que meu estado atual está errado. Estou fazendo exigências a Ti e reclamando. E sei que, seja o que 

for que Tu faças, é o melhor — mas minha estatura é muito baixa, meu caráter rebelde é forte demais 

e sou incapaz de aceitar esse fato de bom grado, assim como não sei o que deveria fazer para sair 

deste estado errado. Peço que Tu me guies e me permitas obedecer às Tuas orquestrações e aos Teus 

arranjos e que nunca mais Te interprete mal ou Te culpe”. Enquanto orava, uma passagem das 

palavras de Deus pairava na minha cabeça: “Você também deverá beber do cálice amargo 

que Eu bebi (isso é o que Ele disse depois da ressurreição), você também deverá 

caminhar por onde Eu caminhei, você deverá dar a sua vida por Mim” (de ‘Como Pedro 

chegou a conhecer Jesus’ em “A Palavra manifesta em carne”). Minhas lágrimas pararam 

imediatamente. O sofrimento de Cristo foi incomparável ao de qualquer ser criado e nenhum ser 

criado teria suportado aquilo — e aqui estava eu, me sentindo ofendida e me queixando a Deus da 

injustiça de sofrer um pouco de dificuldade. Onde estavam a consciência e a razão nisso? Como eu 

estava apta a ser chamada de humana? Logo depois, pensei no que Deus disse: “[…] mas a 

corrupção na natureza delas deve ser resolvida por meio de provações. Em quaisquer 

aspectos que você não esteja purificado, esses são os aspectos nos quais você deve ser 

refinado — esse é o arranjo de Deus. Deus cria um ambiente para você, forçando-o a 

ser refinado ali para que você possa conhecer a sua própria corrupção” (de ‘Como 

satisfazer a Deus em meio a provações’ em “Registros das falas de Cristo”). Ponderando as palavras 

de Deus e refletindo sobre mim mesma, entendi que o que foi arranjado por Deus visava minha 

corrupção e minhas deficiências — e era exatamente disso que a minha vida precisava. Foi só através 

desse sofrimento e tormento desumanos que pude perceber que me entrego demais à minha carne, 

que sou egoísta, baixa, que estou exigindo de Deus e não estou contente em sofrer por Deus e ser um 

testemunho brilhante Dele. Se não tivesse passado por esse sofrimento, teria continuado com a 

impressão errada de que eu já tinha satisfeito a Deus; nunca teria percebido que ainda tenho 

corrupção e rebeldia demais dentro de mim, muito menos teria alcançado a experiência direta de 

como é árduo para Deus fazer Sua obra dentre a humanidade corrupta para salvá-la. Também nunca 

teria verdadeiramente abandonado Satanás e voltado para diante de Deus. Essa dificuldade era o 

amor de Deus por mim, era a Sua bênção especial sobre mim. Tendo entendido a vontade de Deus, 



de repente meu coração se sentiu claro e luminoso. Meu entendimento errôneo de Deus desapareceu. 

Naquele dia, senti que havia um grande valor e significado em ser capaz de sofrer dificuldade!  

Após tentar tudo que podia, a polícia maligna não tirou nada de mim. No fim, eles disseram 

com convicção: “O PCC é feito de aço, mas aqueles que acreditam em Deus Todo-Poderoso são feitos 

de diamante — são melhores que o PCC em todos os aspectos”. Depois de ouvir essas palavras, não 

pude deixar de me alegrar e louvar a Deus em meu coração: “Ó Deus, Te agradeço e Te louvo! Com 

Tua onipotência e sabedoria, venceste Satanás e derrotaste Teus inimigos. És a mais alta autoridade 

e que toda glória seja dada a Ti!”. Só nesse momento vi que, por mais cruel que o PCC seja, ele é 

controlado e orquestrado pelas mãos de Deus. Exatamente como dizem as palavras de Deus: “Todas 

as coisas nos céus e na terra devem ficar sob o domínio Dele. Elas não podem ter 

escolha e todas devem submeter-se às orquestrações Dele. Isso foi decretado por Deus, 

e é a autoridade de Deus” (de ‘O sucesso ou o fracasso dependem da senda que o homem percorre’ 

em “A Palavra manifesta em carne”). 

Um dia, a polícia maligna veio me interrogar de novo. Dessa vez, todos pareciam meio estranhos. 

Olhavam para mim enquanto falavam, mas não pareciam estar falando comigo. Pareciam estar 

discutindo algo. Como os anteriores, esse interrogatório acabou em fracasso. Mais tarde, a polícia 

maligna me levou de volta à cela. No caminho, de repente, os ouvi dizendo que parecia que eu seria 

solta no primeiro dia do mês seguinte. Ouvindo isso, meu coração quase explodiu de emoção: 

“Significa que sairei daqui a três dias!”, pensei. “Finalmente posso ir embora desse inferno 

demoníaco!” Dissimulando a alegria em meu coração, eu esperava e aguardava cada segundo que 

passava. Três dias pareceram mais como três anos. Finalmente, chegou o primeiro dia do mês! Nesse 

dia, fiquei de olho na porta, esperando alguém chamar meu nome. A manhã passou e nada aconteceu. 

Pus todas as minhas esperanças em sair à tarde — mas, quando a noite chegou, nada aconteceu. 

Quando chegou a hora da refeição noturna, não senti vontade de comer. Tive uma sensação de perda 

em meu coração; naquele momento, parecia que meu coração tinha despencado do céu para o 

inferno. “Por que ela não está comendo?”, perguntou o agente penitenciário para as outras presas. 

“Ela não tem comido bem desde que voltou do interrogatório naquele dia”, respondeu uma das 

presas. “Ponha a mão na testa dela; ela está doente?”, falou o agente penitenciário. Uma presa veio 

e sentiu a minha testa. Disse que estava muito quente, que eu estava com febre. De fato, estava. A 

doença tinha vindo de forma muito súbita e era bem grave. Nesse momento, eu desmaiei. No 

transcorrer de duas horas, a febre foi piorando cada vez mais. Eu chorei! Todos, incluindo o agente 

penitenciário, me viram chorar. Todos ficaram desconcertados: a visão que tinham de mim era a de 

alguém que nem era seduzido pela cenoura nem intimidado pela vara, que não tinha derramado 

uma única lágrima ao enfrentar uma tortura grave e que fora pendurado pelas algemas por seis horas 

sem um gemido. Mas, hoje, sem tortura alguma, eu chorei. Eles não sabiam de onde vinham as 

minhas lágrimas — simplesmente pensaram que eu devia estar muito doente. De fato, só Deus e eu 

sabíamos o motivo. Era tudo por causa da minha rebeldia e desobediência. Aquelas lágrimas corriam 

pelo desespero que senti quando as minhas expectativas deram em nada e as minhas esperanças 



foram frustradas. Eram lágrimas de revolta e ressentimento. Naquele momento, eu não queria mais 

firmar a minha resolução de dar testemunho de Deus. Não tinha coragem de ser testada assim outra 

vez. Naquela noite, chorei lágrimas de angústia, porque não aguentava mais a vida na prisão e 

desprezava aqueles demônios — e, mais que isso, odiava estar naquele lugar terrível. Não queria 

passar mais um segundo ali. Quanto mais pensava nisso, mais desanimada eu ficava e mais tinha 

um sentimento forte de desgosto, infelicidade e solidão. Sentia-me como um barco solitário no mar, 

que podia ser engolido pela água a qualquer momento; mais ainda, sentia que as pessoas que me 

cercavam eram tão traiçoeiras e horríveis que podiam descarregar sua raiva em mim a qualquer 

momento. Não pude deixar de clamar: “Ó Deus! Imploro que me salves. Estou a ponto de 

desmoronar, poderia trair-Te a qualquer hora e em qualquer lugar. Peço que tomes posse do meu 

coração e me capacites a voltar para diante de Ti mais uma vez, peço que tenhas piedade de mim 

mais uma vez e me permitas aceitar Tuas orquestrações e Teus arranjos. Apesar de não poder 

entender o que estás fazendo agora, sei que tudo que fazes é bom, peço que me salves mais uma vez 

e permitas que meu coração se volte para Ti”. Depois de orar, parei de sentir medo. Comecei a me 

acalmar e a refletir sobre mim mesma e naquele momento as palavras de julgamento e revelação de 

Deus vieram a mim: “Você quer a carne ou quer a verdade? Você deseja o julgamento ou 

o conforto? Após experimentar tanta coisa da obra de Deus e após ter contemplado a 

santidade e a justiça de Deus, como você deve buscar? Como você deve andar por essa 

senda? Como você deve pôr em prática seu amor por Deus? O castigo e o julgamento 

de Deus tiveram algum efeito sobre você? Se você tem ou não um conhecimento do 

castigo e do julgamento de Deus depende do que você vive e da medida do seu amor 

por Deus! Seus lábios dizem que você ama a Deus, mas o que você vive é o velho caráter 

corrupto; você não tem temor de Deus, muito menos tem consciência. Tais pessoas 

amam a Deus? Tais pessoas são leais a Deus? […] Alguém assim poderia ser Pedro? 

Aqueles que são como Pedro teriam apenas o conhecimento, mas não o viver?” (de ‘As 

experiências de Pedro: seu conhecimento de castigo e julgamento’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). Cada palavra de julgamento de Deus era como uma faca de dois gumes que atingia meu 

calcanhar de Aquiles, amontoando condenação em cima de mim: sim, foram muitas as vezes que eu 

fiz juras solenes diante de Deus, dizendo que abandonaria tudo e suportaria todas as dificuldades 

pelo bem da verdade. Mas hoje, quando Deus usou a realidade para pedir algo de mim, quando Ele 

precisou que de fato eu sofresse e pagasse um preço para satisfazê-Lo, não escolhi nem a verdade 

nem a vida, mas fui cegamente dominada pela ansiedade, angústia e preocupação por causa de 

interesses e expectativas da carne. Nem tive a menor fé em Deus. Como podia atender a vontade de 

Deus fazendo isso? Deus queria que eu vivesse para ser frutífera. Ele não queria juras floreadas e 

vazias. Mas diante de Deus eu tinha conhecimento, mas não realidade, e para com Deus não tinha 

nem lealdade nem amor verdadeiro, muito menos obediência alguma; não vivia nada além de 

engano, rebeldia e oposição. Nisso, não era alguém que traía a Deus? Não era alguém que partia o 

coração de Deus? Nesse momento, pensei em quando o Senhor Jesus foi preso e pregado na cruz. 



Um após outro, aqueles que tinham desfrutado tantas vezes de Suas graças o abandonaram. Em meu 

coração, não pude deixar de ser tomada pelo remorso. Odiei a minha revolta, odiei a minha falta de 

humanidade, queria me erguer mais uma vez, usar ações reais para tornar realidade as minhas 

promessas a Deus. Mesmo que apodrecesse na cadeia, nunca mais eu magoaria o coração de Deus. 

Nunca mais poderia atraiçoar o preço do sangue que Deus pagou por mim. Parei de chorar e, em 

meu coração, orei em silêncio a Deus: “Ó Deus, agradeço-Te por me iluminar e orientar, por me 

permitir entender a Tua vontade. Vejo que minha estatura é baixa demais e que não tenho o mínimo 

de amor nem obediência para Contigo. Ó Deus, neste momento, quero me entregar completamente 

a Ti. Mesmo que eu passe a vida inteira na prisão, nunca farei concessões a Satanás. Desejo tão-

somente usar as minhas ações reais para Te satisfazer”. 

Algum tempo depois, surgiram mais rumores de que eu estava para ser solta. Disseram que 

levaria só alguns dias. Por causa da lição que aprendi da última vez, agora fui um pouco mais racional 

e cabeça fria. Apesar de me sentir muito agitada, desejei orar e buscar diante de Deus, para nunca 

mais fazer escolhas por mim mesma. Só pediria a Deus para me proteger de modo que eu pudesse 

obedecer a todos os Seus arranjos e orquestrações. Poucos dias depois, os rumores mais uma vez 

deram em nada. E, pior, ouvi o agente penitenciário dizer que, mesmo que eu morresse na prisão, 

não me deixariam sair, pelo motivo de não ter dito a eles meu endereço de residência e meu nome 

— assim, eu ficaria presa para sempre. Ouvir isso foi realmente difícil, mas sabia que essa era a dor 

que eu precisava sofrer. Deus queria que eu desse esse testemunho Dele e eu estava disposta a 

obedecer a Deus e me curvar à vontade de Deus, confiando que todas as questões e todas as coisas 

estão nas mãos de Deus. Era Deus me mostrando uma graça especial e me erguendo. Antes, apesar 

de dizer que eu apodreceria na cadeia, isso era só aspirações e desejos próprios — eu não tinha essa 

realidade. Hoje, estava disposta a dar esse testemunho pela vida que vivi na realidade e a permitir 

que Deus encontrasse conforto em mim. Quando fiquei cheia de ódio por Satanás e resolvida a lutar 

com Satanás até o fim, para verdadeiramente dar um testemunho genuíno de apodrecer na cadeia, 

vi as ações onipotentes e milagrosas de Deus. Em 6 de dezembro de 2005, a van da prisão me tirou 

da casa de detenção e me deixou no acostamento da estrada. Assim, chegava ao fim a minha vida de 

dois anos na prisão. 

Após experimentar essa tribulação horrível, apesar de minha carne ter suportado algumas 

dificuldades, eu tinha ganhado cem — mil — vezes mais: não só desenvolvi percepção e 

discernimento e verdadeiramente vi que o governo do PCC é a personificação de Satanás, o diabo, 

um bando de assassinos que mataria pessoas sem piscar um olho, como também passei a entender 

a onipotência e a sabedoria de Deus, assim como Sua justiça e santidade; passei a apreciar as boas 

intenções de Deus em me salvar e Seu cuidado e proteção para comigo, permitindo-me assim, 

durante a selvageria de Satanás, superar Satanás um passo de cada vez e continuar firme em meu 

testemunho. Desse dia em diante, desejo entregar meu ser inteiro completamente a Deus e seguirei 

a Deus com dedicação, para que eu possa ser ganha por Ele o mais rápido possível. 

 



2. A força vital que jamais poderá ser extinta 

Por Dong Mei, Província de Henan 

Sou uma pessoa comum que vivia uma vida corriqueira. Como muitos que anseiam pela luz, 

tentei várias maneiras de procurar o verdadeiro sentido da existência humana, para que minha vida 

pudesse ter mais sentido. No final, todos os meus esforços foram em vão. Mas depois que tive a sorte 

de aceitar a obra dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso, ocorreram mudanças milagrosas em 

minha vida. Isso trouxe mais cor à minha vida e eu entendi que só Deus é o verdadeiro Provedor do 

espírito e da vida das pessoas e só as palavras de Deus contêm o verdadeiro sentido da vida humana. 

Eu fiquei feliz por finalmente ter encontrado a senda correta na vida. No entanto, um dia, enquanto 

cumpria meu dever, fui ilegalmente presa e brutalmente torturada pelo governo do Partido 

Comunista Chinês. Depois disso, passei por uma experiência de vida que ficará para sempre gravada 

na jornada da minha vida… 

Em um dia de dezembro de 2011, por volta das 7 horas da manhã, outra líder da igreja e eu 

estávamos fazendo o inventário dos bens da igreja, quando mais de dez policiais subitamente 

arrombaram a porta. Um desses policiais perversos correu até nós e gritou: “Não se mexam!” Vendo 

o que estava acontecendo, minha cabeça girou. Pela minha mente passou este pensamento: “Isso é 

ruim — a igreja vai perder muitos bens”. Em seguida, os policiais perversos nos revistaram como se 

fossem bandidos realizando um assalto. Também fizeram buscas em cada quarto, virando-os de 

cabeça para baixo em pouco tempo. Acabaram encontrando alguns bens pertencentes à igreja, três 

cartões bancários, recibos de depósitos, computadores, telefones celulares e assim por diante. 

Confiscaram todos eles e depois levaram eu, a outra líder da igreja e mais duas pessoas para a 

delegacia. 

À tarde, a polícia maligna trouxe mais três irmãs que haviam prendido. Eles nos trancaram, 

todas as sete pessoas, em um quarto e não nos deixaram falar, nem nos deixaram dormir quando 

caiu a noite. Ao ver as irmãs presas comigo e pensando em quanto dinheiro a igreja havia perdido, 

eu fiquei fora de mim de ansiedade. Tudo que pude fazer foi orar urgentemente a Deus: “Ó Deus! 

Agora que essa situação me sucedeu, não sei o que fazer. Por favor, protege meu coração e mantém-

no calmo”. Depois de orar, pensei nestas palavras de Deus: “Não tenha medo; quando coisas 

assim acontecem na igreja, tudo é permitido por Mim. Fique de pé e seja Minha voz. 

Tenha fé em que todas as coisas e assuntos são permitidos pelo Meu trono e todas têm 

as Minhas intenções dentro delas” (de ‘Capítulo 41’ das Declarações de Cristo no princípio em 

“A Palavra manifesta em carne”). “Você deve saber que todas as coisas no ambiente que o 

cerca existem por permissão Minha, Eu arranjo tudo isso. Veja claramente e satisfaça 

ao Meu coração no ambiente que Eu dei a você” (de ‘Capítulo 26’ das Declarações de Cristo 

no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus abafaram o pânico no meu 

coração. Eu percebi que, hoje, esse ambiente se instaurou com a permissão de Deus e que chegara a 

hora em que Deus estava me pedindo para dar testemunho Dele. Tendo compreendido a vontade de 

Deus, orei a Ele e disse: “Ó Deus! Desejo obedecer às Tuas orquestrações e aos Teus arranjos e 



permanecer firme em meu testemunho de Ti — mas eu sou de baixa estatura e peço que me dês fé e 

força e que me protejas para que eu possa permanecer firme”. 

Na manhã seguinte, eles nos separaram e nos interrogaram. Um dos policiais perversos disse 

com orgulho: “Eu sei que você é uma líder da igreja. Estivemos monitorando vocês por cinco meses…” 

Quando o ouvi descrever em detalhes tudo o que eles fizeram para me monitorar, fiquei arrepiada. 

Em minha mente, pensei: “O governo do Partido Comunista Chinês realmente se prepara para nos 

prender. Como eles já sabem que sou uma líder da igreja, não há como eles me deixarem ir”. 

Imediatamente tomei uma decisão diante de Deus: prefiro morrer a trair a Deus e ser um Judas. 

Vendo que o interrogatório deles não estava produzindo nenhum resultado, designaram alguém 

para me vigiar e não me deixar dormir. 

Durante o terceiro dia de interrogatório, o chefe da polícia maligna ligou um computador e me 

fez ler matérias difamando Deus. Vendo que eu estava inalterada, ele me interrogou em seguida 

sobre as finanças da igreja. Virei minha cabeça para um lado e o ignorei. Isso o deixou tão bravo que 

começou a xingar. “Não importa se você não disser nada — podemos detê-la indefinidamente e 

torturá-la sempre que quisermos”, ele ameaçou ferozmente. No meio daquela noite, a polícia 

começou sua tortura. Eles puxaram uma das minhas mãos por cima do ombro e a pressionaram para 

baixo, levantaram a outra mão pelas minhas costas. Pressionando os pés contra as minhas costas, 

eles algemaram com força os dois pulsos juntos. Machucou tanto que eu gritei de dor — parecia que 

os ossos e a carne dos meus ombros se romperiam. Eu só conseguia me ajoelhar imóvel com a cabeça 

no chão. Pensei que meus gritos os faria aliviar a pressão, mas, em vez disso, eles ainda inseriram 

uma xícara de chá entre minhas mãos algemadas e minhas costas, o que redobrou a dor. Os ossos 

da parte superior do meu corpo pareciam ter quebrado ao meio. Doeu tanto que não ousei respirar 

e o suor frio escorreu pelo meu rosto. No momento em que senti que não aguentaria mais a dor, um 

dos policiais perversos aproveitou a oportunidade para me dizer: “Apenas nos dê um nome e 

soltaremos você imediatamente”. Naquele momento, clamei a Deus para proteger meu coração e 

imediatamente lembrei um hino: “Deus em carne sofre, quanto mais devo também? Se eu cedesse à 

escuridão, como veria Deus? Quando penso em Tuas palavras, elas me fazem ansiar por Ti. Sempre 

que vejo Teu rosto, na minha culpa Te saúdo. Como Te abandonar pra buscar a suposta liberdade? 

Prefiro sofrer pra aliviar Teu coração de luto” (de ‘Aguardando a boa nova de Deus’ em “Seguir o 

Cordeiro e cantar cânticos novos”). “Sim”, pensei. “Cristo é o Deus santo e justo. Ele encarnou e veio 

à terra para entregar a salvação à humanidade completamente corrompida. Há algum tempo Ele 

vem sendo perseguido e caçado pelo governo do Partido Comunista Chinês e tem sido contrariado e 

condenado pela humanidade. Deus nunca deveria ter sofrido dessa maneira, mas Ele 

silenciosamente suporta tudo isso para nos salvar”. Então, depois de refletir, vi que eu estava 

sofrendo agora para obter a salvação — eu deveria passar por esse sofrimento. Se eu cedesse a 

Satanás por não suportar a dor, como eu poderia voltar a olhar para Deus? Pensar assim me deu 

força e eu voltei a ficar inabalável. A polícia maligna me atormentou por cerca de uma hora. Quando 

tiraram as algemas, meu corpo inteiro desabou amolecido no chão. “Se você não falar, faremos de 



novo!”, gritaram eles para mim. Olhei para eles e não disse nada. Meu coração estava cheio de ódio 

por essa polícia maligna. Um deles se aproximou para colocar as algemas novamente. Pensando na 

dor lancinante que eu acabara de sofrer, continuei orando a Deus em meu coração. Para minha 

surpresa, quando ele tentou puxar meus braços pelas minhas costas, não conseguiu movê-los. Meus 

braços também não doeram muito. Ele estava se esforçando tanto que toda a cabeça estava coberta 

de suor — mas nem assim conseguiu colocar as algemas. “Você é bem forte!”, bufou ele de raiva. Eu 

sabia que isso era Deus cuidando de mim e que Deus estava me dando força. Graças a Deus!  

Chegar ao amanhecer foi difícil. Eu ainda me sentia traumatizada quando pensava em como a 

polícia do mal me torturara. Os policiais também me ameaçaram, dizendo que, se eu não dissesse 

nada, teriam de me levar às montanhas e me executar e que, depois que prendessem outros crentes, 

diriam que eu entreguei a igreja — manchariam meu nome e fariam com que os demais irmãos e 

irmãs da igreja me odiassem e me repudiassem. Ao imaginar isso, meu coração afundou em ondas 

de desolação e desamparo. Eu me senti amedrontada e fraca. Pela minha mente passou este 

pensamento: “É melhor eu morrer. Dessa forma, não serei um Judas e não trairei a Deus, nem serei 

repudiada por meus irmãos e minhas irmãs. Ademais, evitarei a dor da tortura da carne”. Então 

esperei até que a polícia maligna que estava me vigiando não estivesse atenta e bati minha cabeça 

com força contra a parede — mas tudo o que aconteceu foi que minha cabeça tonteou; eu não morri. 

Naquele momento, as palavras de Deus me iluminaram por dentro: “Quando outros lhe 

compreendem de maneira equivocada, você pode orar a Deus e dizer: ‘Oh, Deus! Não 

peço que os outros me tolerem, nem que me tratem bem, nem que me entendam e 

aprovem o que eu faço. Só peço que eu possa amar-Te em meu coração, que eu esteja 

descansado em meu coração e que minha consciência esteja tranquila. Não peço que 

outros me elogiem ou que me considerem em alta estima; só busco satisfazer-Te de 

coração’” (de ‘Somente experimentando refinamento o homem pode amar verdadeiramente a Deus’ 

em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus expulsaram a penumbra do meu coração. 

“Sim”, pensei. “Deus vê até o fundo do coração das pessoas. Se a polícia armar para mim, mesmo 

que os demais irmãos e irmãs realmente não entenderem e me repudiarem por não saberem o que 

realmente aconteceu, eu confio que as intenções de Deus são boas; Deus está testando minha fé e 

meu amor por Ele e eu devo procurar satisfazê-Lo”. Tendo discernido os esquemas ardilosos do 

diabo, de repente me senti constrangida e envergonhada. Vi que minha fé em Deus era pequena 

demais. Fui incapaz de permanecer firme depois de sofrer um pouco de dor e pensei em escapar e 

evitar as orquestrações de Deus através da morte. O objetivo da polícia do mal ao me ameaçar dessa 

maneira foi fazer com que eu me afastasse de Deus. E, se não fosse pela proteção de Deus, eu teria 

caído no esquema ardiloso deles. Ao refletir sobre as palavras de Deus, meu coração se encheu de 

luz. Eu não queria mais morrer, mas viver bem e usar o que vivia na realidade para dar testemunho 

de Deus e envergonhar Satanás. 

Os dois policiais do mal encarregados de me vigiar perguntaram por que eu tinha batido minha 

cabeça contra a parede. Eu disse que foi porque os outros policiais haviam me espancado. 



“Trabalhamos principalmente por meio da educação. Não se preocupe, não vou deixá-los bater em 

você de novo”, disse um deles com um sorriso. Ao ouvir suas palavras de conforto, eu pensei: “Esses 

dois não são ruins. Desde que fui presa, eles foram muito gentis comigo”. Com isso, baixei minha 

guarda. Mas, naquele momento, estas palavras de Deus brilharam no meu coração: “Em todos os 

momentos, Meu povo deve estar alerta aos ardilosos esquemas de Satanás, 

protegendo o portal da Minha casa para Mim, […] o que impedirá que vocês caiam na 

armadilha de Satanás, quando então será tarde demais para arrependimentos” (de 

‘Capítulo 3’ das Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). As 

palavras de Deus me enviaram um lembrete oportuno, mostrando-me que os esquemas ardilosos do 

diabo são muitos e que devo estar alerta contra esses demônios o tempo todo. Eu não esperava que 

logo revelariam sua verdadeira face. Um dos policiais do mal começou a caluniar Deus, enquanto o 

outro sentou-se ao meu lado dando tapinhas na minha perna, olhando lascivamente para mim e 

perguntando sobre as finanças da igreja. Ao anoitecer, quando viu que eu estava cochilando, ele 

começou a apalpar meu peito. Ao vê-los revelar suas verdadeiras faces, fiquei cheia de indignação. 

Só agora vi que a suposta “Polícia do Povo” não passava de vândalos e valentões. Eles eram 

realmente capazes de fazer coisas tão desprezíveis e desagradáveis! Em consequência disso, eu só 

podia orar urgentemente a Deus para me proteger dos seus danos. 

Nos dias seguintes, a polícia do mal não só me interrogou minuciosamente sobre a igreja, mas 

também estabeleceu turnos de guarda para me vigiar e impedir que eu adormecesse. Depois disso, 

vendo que eu não lhes havia dado nada, os dois policiais perversos que me interrogavam ficaram 

furiosos. Um deles me espancou, me deu tapas na cara, batendo-me quem sabe quantas vezes. Meu 

rosto doeu, começou a inchar e, no final, ficou tão dormente que eu não conseguia sentir nada. Como 

as perguntas deles não tiraram nada de mim, certa noite o chefe da polícia do mal gritou comigo e 

disse: “Você precisa começar a abrir a boca. Você está testando minha maldita paciência — eu não 

acredito que não possamos fazer nada com você. Eu conheci muitas pessoas muito mais resistentes 

que você. Se não formos duros com você, não há como você se submeter, maldição!” Ele deu a ordem 

e vários policiais do mal começaram a me torturar. À noite, a sala de interrogatório era sombria e 

aterrorizante — me senti como se estivesse no inferno. Eles ordenaram que eu me agachasse no chão 

e colocasse minhas mãos algemadas em cima dos meus pés. Em seguida, eles inseriram um bastão 

de madeira entre as dobras dos meus braços e atrás dos joelhos, forçando todo o meu corpo a se 

dobrar. Em seguida, levantaram o bastão e o apoiaram entre duas mesas, deixando todo o meu corpo 

pendurado no ar com a cabeça virada para baixo. No momento em que me levantaram, senti minha 

cabeça girar e foi difícil respirar. Era como se eu estivesse sufocando. Por estar suspensa no ar de 

cabeça para baixo, todo o meu peso estava pendurado nos pulsos. No começo, para que as algemas 

parassem de cortar minha carne, apertei minhas mãos firmemente, dobrei meu corpo e tentei o 

máximo possível permanecer nessa posição. Mas lentamente fui ficando sem força. Minhas mãos 

deslizaram dos tornozelos até os joelhos e as algemas cortaram profundamente minha carne, 

deixando-me com uma dor insuportável. Depois de ficar pendurada assim por cerca de meia hora, 



parecia que todo o sangue do meu corpo havia se acumulado na minha cabeça. A dolorosa distensão 

na minha cabeça e nos meus olhos dava a sensação de que eles estavam prestes a explodir. Cortes 

profundos haviam sido entalhados em meus pulsos e minhas mãos estavam tão inchadas que 

pareciam dois pães. Senti que estava à beira da morte. “Eu não aguento mais, ponham-me no chão!”, 

gritei desesperadamente. “Ninguém pode salvar você a não ser você mesma. Basta dar-nos um nome 

e nós a colocaremos no chão”, disse um dos policiais perversos com crueldade. Mas eles acabaram 

vendo que eu realmente estava com problemas e me colocaram no chão. Eles me deram xarope de 

glicose e começaram a me interrogar novamente. Eu fiquei mole como lama no chão, meus olhos 

bem fechados, sem prestar atenção neles. Inesperadamente a polícia do mal me suspendeu no ar 

mais uma vez. Sem força para segurar minhas mãos, não tive escolha a não ser deixar as algemas se 

enroscarem em meus pulsos, as bordas serrilhadas cortando minha carne. Naquele momento, 

machucou tanto que soltei um grito desesperado. Eu não tinha forças para continuar lutando e 

minha respiração ficou extremamente superficial. Parecia que o tempo havia parado. Senti como se 

estivesse à beira da morte. Pensando que dessa vez eu realmente morreria, queria dizer a Deus as 

palavras que tinha em meu coração antes de minha vida terminar: “Ó Deus! Agora que estou 

realmente à beira da morte, sinto medo — mas mesmo que eu morra hoje à noite, ainda louvarei Tua 

justiça. Ó Deus! Na breve jornada de minha vida, agradeço por teres me escolhido para voltar para 

casa deste mundo de pecado, impedindo-me de vagar a esmo e permitindo que eu vivesse em Teu 

abraço caloroso. Ó Deus, desfrutei muito do Teu amor — e, no entanto, somente agora, quando 

minha vida está prestes a terminar, percebo que não valorizei o Teu amor. Muitas vezes Te deixei 

triste e decepcionado; sou como uma criança ingênua que sabe apenas apreciar o amor de sua mãe, 

mas nunca pensou em retribuir. Só agora que eu estou prestes a perder minha vida é que entendo 

que devo valorizar Teu amor e só agora me arrependo de ter perdido tantos bons momentos. Agora, 

do que mais me arrependo é que fui incapaz de fazer qualquer coisa por Ti e devo tanto a Ti e, se 

ainda puder viver, certamente darei o melhor de mim para cumprir meu dever, para compensar o 

que Te devo. Neste momento, peço apenas que Tu me dês forças para que eu não tenha mais medo 

da morte e enfrente a morte com coragem…” Minhas lágrimas caíram, uma após a outra, escorrendo 

pela minha testa. A noite estava assustadoramente quieta. O único som era o tique-taque do relógio, 

como se estivesse contando os segundos que restavam da minha vida. Foi então que algo milagroso 

aconteceu: senti como se a luz cálida do sol estivesse brilhando sobre mim e lentamente parei de 

sentir a dor no meu corpo. As seguintes palavras de Deus ecoaram em minha mente: “Desde o 

momento em que chega a este mundo chorando, você começa a cumprir o seu dever. 

Desempenhando seu papel no plano de Deus e em Sua ordenação, você começa a sua 

jornada de vida. Não importa o seu passado, não importa a jornada à sua frente, 

ninguém pode escapar das orquestrações e dos arranjos do Céu, e ninguém está no 

controle do próprio destino, pois apenas Aquele que governa todas as coisas é capaz 

de tal obra” (de ‘Deus é a fonte da vida do homem’ em “A Palavra manifesta em carne”). “Sim”, 

pensei. “Deus é a fonte da minha vida, Deus governa meu destino e devo me colocar nas mãos de 



Deus e me submeter às Suas orquestrações”. Ponderar as palavras de Deus pôs no meu coração uma 

sensação agradável e tranquila, como se eu estivesse reclinada em um abraço caloroso de Deus. Senti 

que estava pegando no sono. Com medo de que eu estivesse morrendo, a polícia do mal me baixou 

no chão e rapidamente me deu xarope de glicose e água. Quando cheguei bem perto da morte, vi os 

feitos milagrosos de Deus. 

No dia seguinte, a polícia do mal passou a noite toda me pendurando repetidamente. Eles me 

interrogaram sobre o paradeiro dos fundos referentes aos recibos que confiscaram. Durante todo o 

processo, eu não havia dito nada, mas eles não haviam desistido. Para se apossar do dinheiro da 

igreja, eles usaram todos os meios desprezíveis para me torturar. Naquele momento, estas palavras 

de Deus ecoaram em meu coração: “Milhares de anos de ódio estão concentrados no 

coração, milênios de pecaminosidade estão gravados no coração — como isso poderia 

não inspirar aversão? Vingue Deus, elimine completamente Seu inimigo, não permita 

que ele continue a correr desenfreado, não permita mais que ele cause tantos 

problemas quanto deseje! Agora é a hora: desde muito o homem tem reunido toda a 

sua força, tem dedicado todos os seus esforços, tem pago cada preço para isto, para 

arrancar a face hedionda desse demônio e para permitir que as pessoas, que foram 

cegadas e suportaram todo tipo de sofrimento e dificuldade, se ergam de sua dor e 

deem as costas para esse velho diabo mau” (de ‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). As palavras de Deus me deram grande força e fé. Eu lutaria até a morte contra Satanás 

e, mesmo que eu morresse, permaneceria firme em meu testemunho de Deus. Inspirada pelas 

palavras de Deus, esqueci inadvertidamente a dor. Dessa maneira, cada vez que eles me penduravam, 

as palavras de Deus me inspiravam e motivavam; assim, quanto mais eles me penduravam, mais eu 

via a essência demoníaca deles e maior era a minha determinação de permanecer firme em meu 

testemunho e satisfazer a Deus. No final, todos eles se cansaram de mim. “A maioria das pessoas 

não aguenta ficar pendurada assim por meia hora, mas ela durou todo esse tempo — ela é realmente 

forte!” Foi o que eu os ouvi comentar. Fiquei emocionada ao ouvir isso. Pensei comigo: “Com Deus 

como meu apoio, vocês não podem me derrotar”. Além de torturar meu corpo, durante meus nove 

dias e noites na delegacia, a polícia do mal também me privou do sono. Toda vez que eu fechava 

meus olhos e começava a cochilar, eles batiam seus cassetetes contra a mesa ou então me faziam 

levantar e correr ou apenas gritavam comigo, tentando me fazer sucumbir e dobrar minha vontade. 

Depois de nove dias, vendo que não haviam atingido seu objetivo, a polícia ainda não havia desistido. 

Eles me levaram para um hotel, onde algemaram minhas mãos na frente das minhas pernas, depois 

inseriram um bastão de madeira entre as dobras dos meus braços e pernas, forçando-me a sentar 

com meu corpo enrolado no chão. Eles me fizeram ficar nessa posição sentada no chão por vários 

dias, o que fez com que as algemas cortassem minha carne. Minhas mãos e pulsos incharam e 

ficaram roxos e minhas nádegas doíam tanto que não me atrevi a esfregá-las nem tocá-las; parecia 

que eu estava sentada em agulhas. Um dia, um dos líderes da polícia do mal, vendo que meu 



interrogatório havia sido inútil, aproximou-se de mim bufando de raiva e me deu um forte tapa na 

cara — forte o suficiente para soltar dois de meus dentes. 

No final, chegaram dois chefes de seção do Departamento de Segurança Pública da Província. 

Assim que chegaram, eles tiraram as algemas, ajudaram-me a sentar num sofá e me serviram um 

copo de água. “Você passou por momentos difíceis nos últimos dias — mas não se preocupe, eles 

estavam apenas seguindo ordens”, disseram, simulando bondade. O fingimento deles me fez odiá-

los tanto que rangi os dentes. Eles também ligaram um computador e me mostraram evidências 

falsas, disseram muitas coisas que condenavam Deus e blasfemavam contra Ele. Fiquei com raiva. 

Eu quis discutir com eles, mas sabia que isso só os faria blasfemar ainda mais freneticamente contra 

Deus. Naquele momento, eu realmente senti como tinham sido grandes as dificuldades sofridas pelo 

Deus encarnado e a humilhação que Deus havia sofrido para salvar o homem. Além do mais, eu vi 

como esses demônios do mal eram desprezíveis e odiosos. Em meu coração, jurei secretamente que 

faria uma ruptura completa com Satanás e seria para sempre leal a Deus. Depois disso, não 

importava como tentassem me enganar, eu fiquei de boca fechada e não disse nada. Vendo que suas 

palavras não tiveram efeito, só restou aos dois chefes de seção sair bufando de raiva. 

Durante os dez dias e noites no hotel, eles me mantiveram algemada, agachada no chão e 

segurando minhas pernas. Lembrando o tempo que estive presa, passei dezenove dias e noites na 

delegacia e no hotel e foi a proteção do amor de Deus que me permitiu cochilar um pouco. Além 

dessa breve soneca, a polícia do mal não me deixou dormir durante todo esse tempo; bastava que eu 

fechasse os olhos por um momento e eles faziam o que fosse necessário para me manter acordada — 

batiam na mesa, me chutavam ferozmente, gritavam comigo, ordenavam que eu corresse e assim 

por diante. Cada vez que eu levava um susto desses, meu coração batia forte no peito e eu tinha um 

ataque de nervos. Com o fato de ficar acordada dessa maneira e com a tortura frequente da polícia 

do mal, minha força acabou severamente esgotada, meu corpo inteiro estava inchado e 

desconfortável e comecei a ver tudo em visão dupla. Eu sabia que havia pessoas na minha frente 

conversando, mas o som de suas vozes parecia que vinha de algum lugar distante. Além do mais, 

minhas reações estavam ficando muito lentas. Para mim, só consegui superar tudo isso de alguma 

maneira graças ao grande poder de Deus! Como Deus disse: “Ele faz o homem renascer e o 

capacita a viver obstinadamente em cada um de seus papéis. Graças ao poder Dele e à 

Sua inextinguível força vital, o homem tem vivido geração após geração, ao longo das 

quais o poder de vida de Deus foi o esteio da existência humana e pelas quais Deus 

tem pagado um preço que nenhum homem comum jamais pagou. A força de vida de 

Deus pode prevalecer sobre qualquer poder; além do mais, ela ultrapassa qualquer 

poder. Sua vida é eterna; Seu poder, extraordinário, e Sua força vital não é facilmente 

vencida por qualquer ser criado ou força inimiga” (de ‘Só o Cristo dos últimos dias pode dar 

ao homem o caminho de vida eterna’ em “A Palavra manifesta em  carne”). Em meu coração, dei 

sinceros agradecimentos e louvores a Deus: “Ó Deus! Tu governas todas as coisas, Tuas ações são 

inestimáveis, só Tu és Todo-Poderoso, Tu és a força vital inextinguível e Tu és a fonte da água viva 



para a minha vida. Nessas condições especiais, vi Teu poder e Tua autoridade únicos”. No final, a 

polícia do mal não conseguiu tirar de mim respostas às suas perguntas e me mandou para a casa de 

detenção. 

No caminho para a casa de detenção, dois policiais me disseram: “Você se saiu mu ito bem. Vocês 

podem estar na casa de detenção, mas são boas pessoas. Há todo tipo de gente ali: traficantes de 

drogas, assassinos, prostitutas — você verá quando chegar”. “Sabendo que somos boas pessoas, por 

que vocês nos prendem? O governo não fala em liberdade de religião?”, perguntei. “Esse é o Partido 

Comunista mentindo para você. O Partido nos dá o nosso sustento e, por isso, temos que fazer o que 

ele diz. Nós não te odiamos e não temos nada contra você. Apenas prendemos você porque você 

acredita em Deus”, disse um dos policiais. Ao ouvir isso, pensei em tudo que havia vivido. Não pude 

deixar de lembrar as palavras de Deus: “Liberdade religiosa? Direitos e interesses legítimos 

dos cidadãos? São todos truques para encobrir o pecado!” (de ‘Obra e entrada (8)’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus vão direto ao âmago da questão, permitindo-me 

ver verdadeiramente a real face do governo do Partido Comunista Chinês e como ele tenta ganhar 

honras que não merece: na superfície, ele exibe a bandeira da liberdade religiosa, mas em segredo 

prende, oprime e machuca cruelmente aqueles que acreditam em Deus, de canto a canto do país, na 

vã esperança de banir a obra de Deus e até saqueia descaradamente o dinheiro da igreja; tudo isso 

põe a descoberto sua essência demoníaca que odeia a Deus e odeia a verdade. 

Enquanto estava na casa de detenção, houve momentos em que eu estava fraca e com dores. 

Mas as palavras de Deus continuaram me inspirando, dando-me força e fé, permitindo-me entender 

que, embora Satanás tivesse me privado da liberdade da carne, meu sofrimento havia me edificado 

e me ensinado a confiar em Deus durante a tortura desses demônios perversos, permitiu -me 

entender o verdadeiro significado de muitas verdades e ver a preciosidade da verdade, e isso 

aumentou minha determinação e motivação para buscar a verdade. Fiquei disposta a continuar 

obedecendo a Deus e a experimentar tudo o que Ele havia arranjado para mim. Como resultado, ao 

trabalhar na casa de detenção, cantei hinos e silenciosamente pensei no amor de Deus. Senti que 

meu coração havia se aproximado de Deus e não achava mais os dias tão dolorosos e angustiantes. 

Durante esse período, a polícia do mal me interrogou muitas outras vezes. Agradeci a Deus por 

constantemente me guiar na superação da tortura. Depois disso, a polícia do mal sacou todo o 

dinheiro dos meus três cartões bancários. Partiu meu coração assistir impotente o dinheiro da igreja 

ser levado pela polícia do mal. Meu coração ficou cheio de ódio por essa gananciosa e maligna gangue 

de demônios e eu ansiava que o reino de Cristo chegasse em breve. No final, apesar de não ter 

nenhuma prova, eles me sentenciaram a um ano e três meses de reeducação por meio do trabalho 

por “perturbar a ordem pública”. 

Por ser brutalmente perseguida pelo governo do Partido Comunista Chinês, eu realmente provei 

o amor e a salvação de Deus por mim, passei a apreciar a onipotência e a soberania de Deus e Seus 

feitos milagrosos e vi a autoridade e o poder das palavras de Deus. Além disso, verdadeiramente 

passei a desprezar Satanás. Durante esse tempo de perseguição, as palavras de Deus me 



acompanharam nos dias e noites angustiantes, permitiram-me discernir os esquemas ardilosos de 

Satanás e proveram proteção oportuna. As palavras de Deus me deixaram forte e corajosa, 

permitindo-me superar essa tortura selvagem todas as vezes. As palavras de Deus me deram força e 

fé, bem como a coragem de lutar contra Satanás até o fim… Graças a Deus! Deus Todo-Poderoso é a 

verdade, o caminho e a vida! Seguirei para sempre Deus Todo-Poderoso até o fim! 

 

3. A juventude sem arrependimentos 

Xiaowen, Cidade de Chongqing 

“O ‘amor’, refere-se a uma emoção que é pura e sem máculas, em que você usa o 

coração para amar, sentir e ser atencioso. No amor não há condições, barreiras ou 

distância. No amor não há desconfiança, nem engano e nem esperteza. No amor não 

há distância nem nada impuro” (de ‘Puro amor sem mancha’ em “Seguir o Cordeiro e cantar 

cânticos novos”). Uma vez, esse hino da palavra de Deus me ajudou a lidar com a dor de uma longa 

e arrastada passagem pela prisão que durou 7 anos e 4 meses. Embora o governo do Partido 

Comunista Chinês tenha me roubado os mais belos anos da minha juventude, eu obtive a verdade 

mais preciosa e autêntica de Deus Todo-Poderoso. Por isso, não tenho queixas nem 

arrependimentos. 

Em 1996 eu aceitei a salvação de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Através da leitura da 

palavra de Deus e da comunhão, concluí que tudo que Ele tinha dito era verdade, o que 

completamente colide com todo o conhecimento e as teorias deste mundo ímpio. A palavra de Deus 

Todo-Poderoso é a suprema máxima para a vida. O que me deixou mais entusiasmada é que eu podia 

ser simples e aberta e discutir qualquer coisa com os irmãos de maneira aberta. Eu não tinha a menor 

necessidade de me proteger contra questionamentos, críticas ou de ser enganada pelas pessoas ao 

interagir com elas. Eu sentia um conforto e uma felicidade que nunca havia sentido. Eu realmente 

gostei daquela família. Porém, não demorou para que eu ouvisse que o país não permitia que as 

pessoas acreditassem em Deus Todo-Poderoso. Esse assunto me deixou completamente perdida, 

porque Sua palavra permitia que as pessoas louvassem a Deus e caminhassem na senda justa da 

vida. Permitia que as pessoas fossem honestas. Se todos acreditassem em Deus Todo-Poderoso, o 

mundo inteiro estaria em paz. Eu realmente não entendia: crer em Deus era o empreendimento mais 

virtuoso, então por que o governo da China queria perseguir e se opor aos crentes em Deus Todo -

Poderoso ao ponto de prender Seus seguidores? Pensei: não importa como o governo da China nos 

persiga ou quão forte seja a opinião pública social, resolvi que essa é a senda correta da vida e sem 

dúvida andarei nela até o final! 

Depois disso, comecei a cumprir meu dever na igreja, distribuindo livros da palavra de Deus. 

Eu sabia que cumprir esse dever neste país que resistia a Deus era muito perigoso e que eu poderia 

ser presa a qualquer momento. Mas também sabia que, como parte de toda a criação, era minha 

missão na vida gastar tudo por Deus e cumprir o meu dever; era uma responsabilidade da qual eu 

não podia me esquivar. Um dia, em setembro de 2003, quando eu estava começando a cooperar com 



Deus de forma confiante, eu estava indo entregar livros da palavra de Deus a alguns irmãos quando 

fui presa pelo Departamento de Segurança Nacional da cidade. 

No Departamento de Segurança Nacional, fui interrogada repetidas vezes e não sabia como 

responder. Eu clamei a Deus com urgência: “Ó Deus Todo-Poderoso, peço a Ti que me dês a Tua 

sabedoria, e me dês as palavras que tenho que falar para que eu não traia a Ti e possa ser testemunha 

de Ti”. Naquela época, clamei a Deus todos os dias. Eu não ousava abandoná-Lo. Só pedia que Ele 

me concedesse inteligência e sabedoria para que eu conseguisse lidar com a polícia perversa. Deus 

seja louvado por cuidar de mim e me proteger: todas as vezes que fui interrogada, eu ficava cuspindo 

ou com soluços incessantes e não conseguia falar. Ao ver a obra maravilhosa de Deus, decidi de 

forma resoluta: Não esconda nada! Eles podem arrancar a minha cabeça, podem tirar a minha vida, 

mas de forma alguma me farão trair a Deus hoje! Quando decidi que eu preferiria arriscar minha 

vida a trair Deus como Judas, Deus me deu o “sinal verde” em todos os aspectos: sempre que eu era 

interrogada, Ele me protegia e me permitia sobreviver à provação em paz. Embora eu não tivesse 

dito nada, o governo do Partido Comunista da China me acusou de “usar uma organização Xie Jiao 

para destruir a aplicação da lei” e me condenou a 9 anos de prisão! Quando ouvi a sentença, não 

fiquei triste graças à proteção de Deus, e não tinha medo deles também; pelo contrário, eu os 

desprezava. Quando estavam anunciando a sentença, eu disse em voz baixa: “Isso é prova de que o 

governo do Partido Comunista Chinês está se opondo a Deus!” Depois, os agentes de segurança 

pública vieram espionar a minha atitude, e eu calmamente lhes disse: “O que são nove anos? Quando 

chegar a hora de sair daqui, eu ainda serei membro da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Se vocês não 

acreditam em mim, aguardem e vejam! Mas vocês têm que se lembrar que este caso esteve em suas 

mãos um dia!” Minha atitude os surpreendeu de verdade. Eles levantaram o polegar e disseram 

várias vezes: “Temos que tirar o chapéu para você! Nós a admiramos! Você é mais irmã Jiang do que 

a irmã Jiang! Quando você sair da prisão, nós nos reuniremos novamente, e você será convidada!” 

Naquele momento eu senti que Deus havia ganhado a glória, e meu coração ficou muito satisfeito. 

No ano da minha condenação, eu tinha apenas 31 anos de idade. 

As prisões chinesas são o inferno na terra, e uma permanência de longo prazo na prisão me fez 

ver nitidamente a verdadeira desumanidade de Satanás e sua substância diabólica, que se tornou 

inimiga de Deus. A polícia chinesa não segue a regra da lei, e sim a regra do mal. Na prisão, a polícia 

não lida pessoalmente com as pessoas, em vez disso, incitam os prisioneiros à violência para 

controlar os outros prisioneiros. Essa polícia perversa também se utiliza de todos os tipos de 

métodos para limitar o pensamento das pessoas; por exemplo, cada pessoa que chega tem que vestir 

o mesmo uniforme com um número de série específico, cortar o cabelo de acordo com as exigências 

da prisão, usar sapatos aprovados pela prisão, andar por onde a prisão permitir e marchar no ritmo 

permitido pela prisão. Não importa a estação do ano, se está chovendo ou fazendo sol, ou se é um 

dia frio de amargar, todos os prisioneiros devem obedecer às ordens sem opção de escolha. Todos 

os dias, tínhamos que nos reunir pelo menos 15 vezes para a contagem dos presos e para cantar 

elogios ao governo do Partido Comunista da China pelo menos 5 vezes. Também tínhamos tarefas 



políticas, ou seja, eles nos faziam estudar as leis prisionais e a constituição, e tínhamos que prestar 

um exame a cada seis meses. O objetivo disso tudo era fazer uma lavagem cerebral em nós. Eles 

também testavam, de modo aleatório, o nosso conhecimento das disciplinas e regras da prisão. A 

polícia prisional não nos perseguia apenas no nível mental; ela também nos agredia fisicamente com 

total desumanidade: eu tinha que realizar trabalhos pesados mais de dez horas por dia, espremida 

com centenas de pessoas numa pequena fábrica, executando trabalho manual. Como havia muitas 

pessoas num espaço muito pequeno, e porque o enorme barulho que as máquinas faziam estava por 

toda parte, não importasse quão saudável uma pessoa era, seu corpo era prejudicado se passasse 

algum tempo ali. Atrás de mim havia uma máquina de perfuração de ilhós furando ilhós todos os 

dias sem parar. O estrondo que a máquina fazia era insuportável e, depois de alguns anos, eu sofri 

uma grave perda auditiva. Não me recuperei até hoje. O que era ainda mais prejudicial às pessoas 

era a poeira e a poluição na fábrica. Depois de serem examinadas, muitas pessoas foram 

diagnosticadas com tuberculose e faringite. Além disso, por causa dos longos períodos em posição 

sentada fazendo trabalho manual, era impossível mover-se, e muitas pessoas contraíam graves 

hemorroidas. O governo da do Partido Comunista Chinês tratava os prisioneiros como máquinas 

usadas para fazer dinheiro; não tinha a menor consideração se as pessoas estavam viviam ou 

morriam. Eles faziam as pessoas trabalharem do raiar do dia até tarde da noite. Muitas vezes eu 

ficava tão exausta que o meu corpo não conseguia continuar. E não era somente isso. Eu também 

tinha que lidar com todos os tipos de exames aleatórios, além das minhas tarefas políticas semanais, 

do trabalho manual, das tarefas públicas etc. Portanto, todo dia eu estava num estado de alta 

ansiedade; o meu estado mental era constantemente levado ao limite, e eu ficava muito nervosa, 

com medo de não conseguir acompanhar o ritmo se estivesse um pouquinho distraída e de ser 

punida pela polícia penitenciária por causa disso. Nesse tipo de ambiente, sobreviver um único dia 

sã e salva não era fácil. 

Assim que comecei a cumprir a minha pena, eu não conseguia lidar com esse tipo de abuso cruel 

cometido pela polícia penitenciária. Todos aqueles tipos de trabalho manual intenso e a pressão 

ideológica dificultavam até a respiração, sem falar que eu tinha que ter todo tipo de contato com os 

prisioneiros. Eu também tinha que suportar os maus-tratos e insultos da polícia penitenciária 

satânica e dos prisioneiros… Com frequência eu era perseguida e colocada em situações difíceis. Por 

diversas vezes eu me desesperei. Especialmente quando pensava na duração da minha pena de 9 

anos, eu entrava em desespero e não sei quantas vezes eu chorei — cheguei até a pensar em suicídio 

para me livrar da dor que eu sentia. Todas as vezes que eu caía numa tristeza profunda e não podia 

mais suportar aquilo, eu clamava a Deus com urgência e pedia que Ele me iluminasse e me guiasse: 

“Você não pode morrer ainda. Você tem que fechar os punhos e continuar a viver de 

modo resoluto; você tem que viver uma vida para Deus. Quando as pessoas têm a 

verdade dentro delas, então elas têm esta determinação e nunca mais desejam 

morrer; quando a morte ameaçar você, você dirá: ‘Oh Deus, eu não estou disposto a 

morrer; eu ainda não Te conheço. Eu ainda não paguei de volta o Teu amor. Eu devo 



morrer somente depois de chegar a Te conhecer bem’. […] Se você não entender a 

intenção de Deus e ficar meramente ruminando o seu sofrimento, então, quanto mais 

você pensar sobre ele, mais angustiado você se sentirá e, então, você estará em apuros 

e começará a sofrer o tormento da morte. Se você entender a verdade, você dirá: ‘Eu 

não obtive a verdade ainda. Eu devo me despender para Deus de modo adequado. Eu 

devo dar um bom testemunho de Deus. Eu devo pagar de volta o amor de Deus. Depois 

disso, não importa como eu morra. Então, terei vivido uma vida satisfatória. Sem 

consideração de quem mais esteja morrendo, eu não morrerei agora; devo continuar 

a viver de maneira tenaz’” (de ‘Somente buscando a verdade você pode obter mudanças em seu 

caráter’ em “Registros das falas de Cristo”). As palavras de Deus eram como a visão suave e gentil da 

minha mãe consolando o meu coração solitário. Eram também como meu pai usando suas mãos 

para secar as lágrimas do meu rosto com carinho. De imediato, uma força e um calor percorreram o 

meu coração. Embora eu estivesse sofrendo fisicamente na prisão escuridão, tentar o suicídio não 

era a vontade de Deus. Eu não poderia dar testemunho de Deus e também me tornaria alvo da 

ridicularização de Satanás. Seria um testemunho se eu saísse viva daquela prisão diabólica depois 

de nove anos. As palavras de Deus me deram coragem para continuar com minha vida, e tomei uma 

decisão no meu coração: não importa quais dificuldades me esperam, eu continuarei a viver com 

dedicação; viverei de forma corajosa e forte e certamente testificarei para a satisfação de Deus.  

Ano após ano, a sobrecarga de trabalho fez com que o meu corpo enfraquecesse 

progressivamente. Depois de passar longos períodos sentada na fábrica, eu começava a suar em 

profusão, e minhas hemorroidas sangravam quando estavam em estado grave. Devido à minha grave 

anemia, muitas vezes eu me sentia tonta. Mas não é fácil obter uma consulta com o médico da prisão; 

se a polícia penitenciária estava tendo um bom dia, eles me davam algum remédio barato. Se não 

estavam, diziam que eu estava fingindo para faltar ao trabalho. Eu tinha que suportar o tormento 

daquela enfermidade e engolir minhas lágrimas. Depois de um dia de trabalho, eu estava 

completamente esgotada. Eu arrastava meu corpo exausto até a minha cela para descansar um 

pouco, mas não tinha poder para conseguir um pouco de sono estável que fosse: ou os policiais me 

chamavam no meio da noite para fazer algo, ou eu era acordada pelo barulho que eles faziam… Era 

comum eles fazerem chacota de mim, e eu sofria de forma indescritível. Além disso, eu tinha que 

suportar o tratamento desumano da polícia penitenciária. Eu era como uma refugiada, dormindo no 

chão ou nos corredores, ou até mesmo perto do vaso sanitário. As roupas que eu lavava não eram 

secas, mas, em vez disso, eram amontoadas com as roupas dos outros prisioneiros para secar. Lavar 

roupas no inverno era especialmente frustrante, e muitas pessoas desenvolviam artrite  depois de 

usarem roupas úmidas por muito tempo. Na prisão, não demorava muito para que pessoas saudáveis 

ficassem apáticas e com o raciocínio lento, fisicamente fracas e adoentadas. Com frequência, 

comíamos folhas de vegetais velhas, secas e fora da estação. Se alguém quisesse comer alguma coisa 

melhor, você era obrigado a comprar a comida cara da prisão. Muito embora as pessoas fossem 

obrigadas a estudar direito na prisão, não havia leis ali dentro. A polícia penitenciária era a lei e, 



caso alguém os incomodasse, eles encontravam uma razão para puni-lo — chegando ao ponto de 

punir sem qualquer motivo. Ainda mais desprezível era o fato de que eles consideravam os crentes 

em Deus Todo-Poderoso criminosos políticos, dizendo que os nossos crimes eram mais graves do 

que um assassinato ou um incêndio criminoso. Por isso, eles tinham um ódio especial por mim e me 

controlavam com rigor, e me perseguiam com a maior intensidade. Esse tipo de comportamento 

maligno é prova irrefutável do comportamento perverso do Partido Comunista da China, da 

oposição ao Céu e da inimizade com Deus! Tendo passado pela tormenta cruel da prisão, o meu 

coração se encheu frequentemente de justa indignação: que lei é violada por se crer em Deus e adorá-

Lo? Que crime é cometido quando seguimos Deus e trilhamos a senda correta da vida? Os humanos 

foram criados pelas mãos de Deus, e crer Nele e louvá-Lo é a lei do céu e da terra. Que razão o 

governo do Partido Comunista Chinês tem para obstruir e perseguir isso com violência? 

Evidentemente, é seu comportamento perverso e oposição ao Céu, é sua oposição a Deus em todos 

os aspectos, ele atribui um rótulo reacionário aos crentes de Deus Todo-Poderoso e nos persegue e 

devasta severamente. Ele tenta eliminar todos os crentes de Deus Todo-Poderoso de uma tacada só. 

Isso não é trocar o preto pelo branco e ser completamente reacionário? O governo chinês resiste 

freneticamente ao Céu e é hostil para com Deus. No final, deverá sofrer a punição justa de Deus! 

Onde houver corrupção, deve haver julgamento; onde houver pecado, deve haver punição. Essa é a 

lei celestial predestinada de Deus, ninguém pode escapar dela. Os crimes malignos do governo do 

Partido Comunista Chinês são incontáveis, e ele sofrerá a destruição de Deus. Como Deus disse: “Há 

muito tempo Deus tem abominado essa sociedade obscura até os ossos. Ele range os 

dentes, desesperado para fincar os pés nessa velha serpente perversa e odiosa, de 

modo que nunca mais volte a se erguer e nunca mais volte a abusar do homem; Ele 

não perdoará suas ações do passado, Ele não tolerará seu engano do homem, Ele 

acertará as contas para cada um de seus pecados ao longo das eras; Deus não será nem 

um pouco leniente com o líder de todo o mal,[1] Ele o destruirá completamente” (de 

‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Nessa prisão demoníaca, eu era menos que um vira-lata aos olhos daquela polícia do mal. Eles 

não só me batiam e me repreendiam, mas frequentemente entravam de surpresa na minha cela e 

bagunçavam minha cama e meus pertences pessoais. Além disso, toda vez que ocorria algum tipo de 

tumulto fora da prisão, as pessoas responsáveis por assuntos políticos dentro da prisão me 

procuravam e me interrogavam de novo para ouvir as minhas opiniões e compará-las com esses 

eventos, e constantemente me atacavam verbalmente e me perguntavam por que eu trilhava a senda 

da crença em Deus. Cada vez que eu enfrentava esse tipo de interrogação, meu coração saltava da 

minha boca porque eu não sabia que maldade eles pretendiam fazer comigo. Meu coração sempre 

orava a Deus com urgência, pedindo ajuda e orientação no meio daquela crise. Dia após dia, ano 

após ano, a violência, a exploração e a repressão me atormentavam com um sofrimento indescritível: 

a cada dia eu era sobrecarregada de trabalho manual e responsabilidades políticas monótonas e 

entediantes. Eu também era atormentada pela minha condição de saúde e, ainda por cima, sofria de 



depressão. Tudo aquilo me levou à beira de um colapso. Especialmente quando vi uma prisioneira 

de meia-idade se enforcar na janela no meio da noite porque não conseguiu suportar a tortura 

desumana da polícia perversa e outra prisioneira mais velha morrer por causa do atraso no 

tratamento de sua doença. Eu caí na mesma crise desesperadora e comecei a pensar em suicídio de 

novo. Eu achava que a morte seria o melhor tipo de alívio. Mas eu sabia que estaria traindo a Deus 

e não podia fazer aquilo. Eu não tinha outra escolha senão suportar toda a dor e me submeter aos 

arranjos de Deus. Mas assim que eu pensava na longa pena que teria que cumprir e em quanto tempo 

ainda faltava para obter a minha liberdade, sentia que não havia palavras para descrever a minha 

dor e o meu desespero; sentia que não poderia continuar suportando aquilo e não sabia quanto 

tempo mais eu aguentaria. Quantas vezes só o que eu conseguia fazer era me cobrir com a minha 

manta, tarde da noite, e chorar, orando e implorando a Deus Todo-Poderoso e contando a Ele todo 

o sofrimento que estava em minha mente. Nos meus momentos de maior dor e desamparo, eu 

pensava: estou sofrendo hoje para que eu consiga me separar da corrupção e receber a salvação de 

Deus. Essas dificuldades são o que eu devo e preciso sofrer. Assim que eu pensava assim, eu não me 

sentia mais amarga; pelo contrário, sentia que ser forçada à prisão por causa da minha crença em 

Deus e sofrer as provações para buscar a salvação tinham grande valor e significado; aquele 

sofrimento era muito valioso! Antes que eu pudesse perceber, a angústia do meu coração se 

transformou em alegria e não pude conter minha emoção; comecei a cantarolar um hino de 

experiência, que eu conhecia bem no coração, chamado “Somos afortunados por encontrar-nos com 

a vinda de Deus”: “Somos afortunados por encontrar-nos com a vinda de Deus, ouvimos Sua voz. 

Somos afortunados por encontrar-nos com a vinda de Deus, participamos do banquete do Cordeiro. 

Conhecemos Deus Todo-Poderoso encarnado, vemos Seus feitos milagrosos. Entendemos o mistério 

da vida humana, as palavras de Deus Todo-Poderoso são as mais preciosas. [...] Quem pode ser mais 

afortunado? Quem pode ser mais abençoado? Deus nos concede a verdade e a vida, devemos viver 

para Deus. Devemos viver para Deus. Devemos viver para Deus. Obtemos a verdade e damos 

testemunho a Deus para retribuir o Seu amor” (de “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos  novos”). Eu 

repeti o hino em meu coração, e quanto mais eu o cantava em meu coração, mais encorajada eu me 

sentia; quanto mais eu cantava, mais eu sentia que tinha força e alegria. Não resisti e fiz um 

juramento na presença de Deus: “Ó Deus Todo-Poderoso, agradeço a Ti pelo Teu consolo e 

encorajamento que me fizeram voltar a ter a fé e a coragem de viver. Tu me permitiste sentir que és 

realmente o Senhor da minha vida e a força da minha vida. Embora eu esteja aprisionada neste 

inferno, não estou sozinha, porque Tu sempre estiveste comigo nesses dias sombrios. Tens me dado 

fé constante e a motivação para prosseguir. Ó Deus, se eu conseguir sair daqui um dia e viver em 

liberdade, eu cumprirei os meus deveres e não mais ferirei o Teu coração nem farei planos para mim 

mesma. Ó Deus, independentemente de como sejam duros ou difíceis os dias adiante, estou disposta 

a confiar em Ti para continuar vivendo com toda força!” 

Na prisão, eu me lembrava com frequência dos dias com meus irmãos e irmãs. Tinha sido um 

tempo tão lindo! Todos eram animados e estavam sempre rindo, e também tínhamos as nossas 



divergências, mas agora todas elas tinham se transformado em boas lembranças. Mas toda vez que 

eu pensava nas vezes em que cumpri meu dever de forma superficial, eu me sentia extremamente 

culpada e endividada. Eu pensava nas divergências que tinha tido com meus irmãos por causa do 

meu caráter arrogante e me sentia muito desconfortável e arrependida. Sempre que isso acontecia, 

eu caía em lágrimas e cantava um hino que eu conhecia, em silêncio, no meu coração: “Tenho 

acreditado em Deus por muitos anos, mas nunca cumpri bem o meu dever, sinto um arrependimento 

tão profundo em meu coração. Desfrutei tanto do amor de Deus, mas nunca retribuí qualquer coisa. 

Deus me deu tantas oportunidades de praticar, mas eu as abordei todas de maneira desleixada e, em 

vez disso, busquei exclusivamente status, fama e fortuna e fiz planos para o meu destino futuro. Sou 

tão rebelde e sem vergonha, desperdicei tanto tempo bom. [...] Estou tão arrependido — por que não 

percebi que o caráter de Deus é justo? Não sei se meu arrependimento veio tarde demais, estou tão 

arrependido. Não sei se Deus me dará outra chance, estou tão arrependido” (de ‘Estou tão 

arrependido’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Em minha dor e autoacusação, eu 

frequentemente orava a Deus no meu coração: Ó Deus! Tantas vezes eu falhei demais Contigo! Se 

Tu permitires, estou disposta a buscar amar-Te. Depois que eu sair da prisão, ainda estarei disposta 

a cumprir os meus deveres e a recomeçar! Compensarei as minhas falhas passadas! Durante meu 

tempo na prisão, senti falta especial dos irmãos e irmãs com quem eu mantinha contato dia e noite. 

Eu queria mesmo vê-los, mas, naquela prisão demoníaca, esse desejo era um pedido impossível. 

Entretanto, frequentemente eu via meus irmãos e irmãs em meus sonhos: eu sonhava que nós 

estávamos lendo a palavra de Deus juntos e comunicando a verdade juntos. Estávamos alegres e 

animados. 

Durante o grande terremoto de Wenchuan em 2008, a prisão em que estávamos presos foi 

abalada, e eu fui a última pessoa a ser retirada do local naquele tempo. Nos dias que se passaram, 

ocorreram tremores secundários contínuos. Tanto os prisioneiros como a polícia penitenciária 

ficaram tão alarmados e ansiosos que ficaram paralisados. Mas o meu coração estava especialmente 

calmo e firme, porque eu sabia que aquilo era a palavra de Deus se concretizando, era a chegada da 

fúria de Deus. Durante aquele terremoto de uma magnitude que só ocorre uma vez a cada século, a 

palavra de Deus protegeu o meu coração o tempo todo. Eu acredito que a vida e a morte do homem 

sempre estão nas mãos de Deus. Independentemente de como Ele o faça, eu estou disposta a me 

submeter aos Seus arranjos. No entanto, a única coisa que me deixava triste era que, se eu morresse, 

eu não teria mais a chance de cumprir os meus deveres com o Senhor das criações, não teria mais a 

chance de retribuir o amor de Deus e não poderia rever os meus irmãos e irmãs. Mesmo assim, a 

minha ansiedade foi desnecessária, pois Deus sempre estava comigo e me dava toda a proteção 

possível, o que me permitiu sobreviver ao terremoto e atravessar aquele momento em paz!  

Em janeiro de 2011 eu ganhei liberdade antecipada, e isso finalmente pôs fim à minha vida de 

escravidão dentro da prisão. Ao obter a minha liberdade, o meu coração ficou excepcionalmente 

animado: eu posso voltar à igreja! Vou poder estar com os meus irmãos! Não havia palavras para 

descrever o estado emocional em que eu estava. O que eu não esperava era que, depois de voltar para 



casa, a minha filha não me reconheceu, e que os meus parentes e amigos me olhavam de uma 

maneira estranha. Todos eles se distanciaram de mim e não interagiam comigo. As pessoas à minha 

volta não me entendiam nem me aceitavam. Naquele momento, embora eu não estivesse na prisão 

sendo maltratada e atormentada, os olhares frios, o desdém e o abandono fizeram tudo aquilo difícil 

de suportar. Eu me tornei fraca e negativa. Não conseguia deixar de pensar no passado: quando o 

incidente aconteceu, eu só tinha trinta e um anos de idade; quando saí da prisão, oito invernos e sete 

verões tinham se passado. Quantas vezes em minha solidão e desamparo Deus tinha arranjado 

pessoas, situações e coisas para me ajudar; quantas vezes em minha dor e desespero Suas palavras 

tinham me confortado; quantas vezes, quando eu queria morrer, Ele tinha me dado forças para ter 

a coragem de continuar vivendo… Durante aqueles longos e dolorosos anos, tinha sido Deus aquele 

que havia me guiado passo a passo para fora do vale da sombra da morte para continuar vivendo 

com tenacidade. Enfrentando aquela dificuldade agora, eu havia me tornado negativa e fraca e tinha 

entristecido Deus. Eu era uma pessoa realmente covarde e incompetente, que mordia a mão que me 

alimentava! Ao pensar nisso, meu coração sofreu forte censura, e eu só pensava no meu juramento 

que fiz diante de Deus enquanto estava na prisão: “Se eu conseguir sair daqui um dia e viver em 

liberdade, cumprirei os meus deveres e não mais ferirei o coração de Deus nem farei planos para 

mim mesma!” Pensei sobre esse juramento e refleti sobre as circunstâncias em que eu me encontrava 

quando fiz o juramento a Ele. Lágrimas brotaram dos meus olhos, e lentamente cantei um hino: 

“Por mim mesmo, estou disposto a buscar-Te e a seguir-Te. Agora queres me 

abandonar, mas eu ainda quero seguir-Te. Independentemente de Tu me quereres ou 

não, eu ainda Te amarei e no final devo ganhar-Te. Eu Te ofereço meu coração e, não 

importando o que fizeres, eu Te seguirei por toda a minha vida. Custe o que custar, 

tenho de amar-Te e tenho de ganhar-Te; não descansarei até ganhar-Te” (de ‘Estou 

determinado a amar a Deus’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). 

Depois de algum tempo de devoção espiritual e ajuste, saí rapidamente do meu negativismo 

com a iluminação de Deus e me atirei de volta ao cumprimento dos meus deveres. 

Embora tenha passado os melhores anos da minha juventude na prisão, naqueles sete anos e 

quatro meses em que sofri provações pela minha fé em Deus, eu não tenho queixas nem 

arrependimentos, porque entendo alguma verdade e experimentei o amor de Deus. Sinto que o meu 

sofrimento tem significado e valor e que isso é uma exceção diante de toda a exaltação e graça que 

Deus me deu. Essa sim é a minha parcialidade! Mesmo que os meus parentes e amigos não me 

entendam, e mesmo que a minha própria filha não me conheça, nenhuma pessoa, situação ou coisa 

poderia me separar do meu relacionamento com Deus, pois, mesmo que eu morra, não posso 

abandoná-Lo. Puro amor sem mancha é o hino que eu mais amava cantar na prisão. Agora eu quero 

usar as minhas ações concretas para oferecer o mais puro amor a Deus!  

 

Nota de rodapé: 

1. “Líder de todo o mal” se refere ao velho diabo. Esta frase expressa aversão extrema. 



 

4. O sofrimento exala a fragrância do amor 

Por Xiaokai, Província de Jiangxi 

Eu sou uma mulher comum do campo e, por causa da ideia feudalista de valorizar apenas filhos 

homens, eu baixava a cabeça na frente dos outros por vergonha de não ter dado à luz um filho. 

Justamente durante meu maior sofrimento, fui escolhida pelo Senhor Jesus e, dois anos depois, 

aceitei a salvação de Deus Todo-Poderoso. Além disso, eu entendi muita verdade contida nas 

palavras de Deus Todo-Poderoso, e meu espírito obteve libertação real. No entanto, enquanto 

cumpria meu dever para retribuir o amor de Deus, fui presa duas vezes pelo governo do Partido 

Comunista Chinês e sofri tortura e tormento brutais às mãos dos peões do Partido Comunista Chinês. 

Justo quando eu estava à beira da morte, as palavras de Deus Todo-Poderoso me guiaram e 

inspiraram continuamente e me permitiram dar testemunho em meio ao mal cruel de Satanás, 

fortalecendo assim minha determinação de seguir e amar a Deus por toda a minha vida. 

Certo dia, em maio de 2003, por volta das cinco da tarde, eu estava a caminho de cumprir meu 

dever quando, de repente, o secretário do comitê da aldeia se aproximou em sua moto e bloqueou 

meu caminho. Ele gritou ordens, dizendo: “Pare! O que está fazendo? Venha comigo!” Fui tomada 

de surpresa e percebi que tinha sido seguida. Imediatamente, pensei no bipe, nos recibos de dinheiro 

da igreja e em outras coisas que tinha em minha bolsa e que, uma vez que essas coisas fossem parar 

em suas mãos, causariam um grande prejuízo ao trabalho da igreja. Assim, corri o mais rápido que 

pude, esperando encontrar uma oportunidade de me livrar das coisas em minha bolsa, mas não 

consegui chegar longe. Ele logo me alcançou. Não demorou e um carro preto se aproximou. Dele 

saltaram seis policiais de aparência feroz, que me cercaram imediatamente. Eles riram 

maliciosamente e disseram: “Dessa vez realmente pegamos você, a líder. Ainda acha que consegue 

escapar? Continue sonhando!” Então, com força, torcerem meus braços atrás das costas, me 

colocaram na viatura e me levaram para a delegacia de polícia local. 

Quando cheguei à delegacia, os policiais malignos me enfiaram numa pequena sala escura e 

fedorenta e começaram a gritar ferozmente comigo: “Confesse! Qual é seu nome? De onde você é? 

O que está fazendo aqui? Fale!”. Meu coração bateu forte quando vi seus modos ameaçadores, e eu 

temia que as coisas em minha bolsa caíssem em suas mãos. Eu também tinha medo de que eles me 

torturassem cruelmente. Enquanto tudo isso acontecia, gritei desesperadamente a Deus: “Ó Deus 

Todo-Poderoso, foi com Tua permissão que, hoje, caí nas mãos de diabos. Não importa o que façam 

comigo, desejo apenas ficar ao Teu lado. Oro pela sabedoria e fé para dar testemunho”. Naquele 

momento, lembrei-me das palavras de Deus: “Você não deve ter medo disto e daquilo. Sejam 

quais forem as muitas dificuldades e perigos que você enfrentar, você deve 

permanecer firme diante de Mim; […] Não tema; com Meu apoio, quem poderia 

jamais bloquear o caminho?” (de ‘Capítulo 10’ das Declarações de Cristo no princípio em “A 

Palavra manifesta em carne”). Sim, sem dúvida, Deus é singular. Ele administra todas as coisas e, 

soberano, governa sobre tudo, então esses poucos policiais malignos não são ainda mais parte dos 



arranjos de Deus? Com a presença e o apoio de Deus, o que mais haveria a temer? As palavras de 

Deus me deram fé, e todo o meu corpo se encheu de força para nunca mais temer Satanás. Mas 

naquele momento, eu ainda me preocupava com as coisas em minha bolsa, e meu coração clamava 

constantemente a Deus pedindo proteção. Agradeci a Deus por ouvir minha oração — esse bando de 

policiais malignos só me interrogou e não revistou minha bolsa. Quando chegou a hora de trocarem 

de turno, todos eles saíram da sala, e rapidamente peguei os recibos e materiais relacionados à fé 

que estavam na minha bolsa e os joguei pela janela. Depois quebrei o bipe no chão e o joguei no lixo. 

Só então pude soltar um suspiro de alívio. Eu tinha acabado de fazer isso quando os policiais 

malignos do turno novo entraram na sala. Eles me deram um olhar feroz e apressadamente 

vasculharam minha bolsa, mas não encontraram nada. Vi a onipotência e soberania de Deus com 

meus próprios olhos, e minha fé aumentou muito. Visto que não tinham encontrado nada, os 

policiais malignos me interrogaram furiosamente, perguntando com quem, exatamente, eu tinha 

contato, quem eram os líderes do nível superior e assim por diante. Eu temia que poderia deixar 

escapar algo e cair em sua armadilha, por isso não disse nada. Quando viram isso, cinco ou seis 

policiais malignos me assaltaram de uma só vez num ataque de socos e chutes, xingando-me 

enquanto faziam isso e dizendo: “Se você não nos contar, nós vamos surrar você até a morte!”. Eles 

me bateram com tanta força que eu me enrolei como uma bola, rolando pelo chão. Então, um policial 

maligno me puxou violentamente pelo cabelo e me ameaçou ferozmente: “Você ainda é uma teimosa 

maldita. Não vai falar? Nós temos nossos métodos, e você verá como daremos um jeito em você hoje 

à noite!”. Eu sabia que Deus estava comigo e encarei o interrogatório e a tortura vindouros com um 

coração tranquilo. 

Já tinha passado das oito naquela noite quando dois policiais malignos me algemaram e me 

levaram para a Agência Municipal de Segurança Pública. Quando entrei na sala de interrogatório, 

um policial maligno com uns 40 anos de idade começou a bancar o policial bom, tentando me seduzir 

e convencer: “Você é jovem, é linda. Que negócio é esse de crer em Deus? Coopere com nosso 

trabalho. Se você nos disser quem são os líderes do nível superior, ordenarei que alguém a leve 

diretamente para casa. Posso ajudar você com qualquer dificuldade que possa ter. Por que sofrer 

aqui?…”. Por causa da proteção de Deus, eu sabia que isso era um esquema astuto de Satanás e não 

dei atenção nenhuma a ele, não importando o que dissesse. O policial maligno viu que seu truque 

não tinha funcionado e, imediatamente, passou a mostrar quem realmente era. Ele me agarrou pelo 

cabelo e me pressionou contra o chão, cruelmente chutando minha cabeça até eu ficar tonta e tudo 

começar a girar. Então ele pisou na minha cabeça e disse ferozmente: “Não vai falar? Usarei todos 

os recursos para torturar você hoje, e você vai desejar que nunca tivesse nascido. Vai nos contar o 

que queremos saber?”. Quando viu que eu continuava calada, ele chamou vários outros policiais 

malignos, que me colocaram de pé e começaram a me esbofetear sem parar, até meu rosto doer tanto 

que parecia estar em chamas. Mas não importava o quanto me batiam, eu orava a Deus continua e 

silenciosamente, cerrava os dentes e não dizia uma só palavra. Quando viram que eu não me rendia, 

eles me arrastaram para outra sala, espumando de raiva. Um policial maligno pegou um taser e 



maliciosamente riu para mim, dizendo: “Não importa que você seja teimosa. Temos os nossos 

métodos! Vamos ver quem aguenta mais — você ou nosso taser!”. Então ele disparou em mim sem 

piedade. No mesmo instante, uma enorme corrente elétrica passou por todo meu corpo, e eu entrei 

em convulsão involuntariamente. Era como se inúmeros insetos estivessem picando meu corpo, e 

eu não pude evitar de emitir gritos espasmódicos e estridentes. Sem esperar que eu recuperasse o 

fôlego, outro policial maligno pegou uma pilha de revistas grossas e começou a batê-la em minha 

cabeça com toda a sua força. Então ele me puxou pelo cabelo e cruelmente jogou minha cabeça 

contra a parede. Tudo ficou escuro, e eu caí no chão. Os policiais malignos berraram: “Está se 

fingindo de morta!” Então me levantaram do chão e ordenaram que ficasse de joelhos, mas eu estava 

tão fraca que só consegui ficar ajoelhada por alguns momentos antes de cair no chão novamente. A 

essa altura, eu realmente sentia que não aguentaria mais, eu me sentia fraca e pensei: “Esses diabos 

são tão brutais, e realmente morrerei em suas mãos hoje…”. Em minha dor e impotência, orei a Deus 

com sinceridade absoluta, pedindo que Deus me guiasse e me desse a força para derrotar Satanás. 

Naquele momento, as palavras de Deus apareceram em minha mente: “Deus Todo-Poderoso, o 

Cabeça de todas as coisas, exerce Seu poder real do Seu trono. Ele governa o universo 

e todas as coisas e Ele está nos guiando por toda a terra. Devemos nos aproximar Dele 

com frequência […] Se você tiver somente um sopro de vida, Deus não o deixará 

morrer” (de ‘Capítulo 6’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). 

As palavras de Deus me fizeram entender que Deus tinha a minha vida em Suas mãos e que, sem a 

permissão de Deus, esses diabos não ousariam tirar a minha vida. Pensei em como eu tinha seguido 

a Deus até agora, como Deus tinha me protegido ao longo de todo o caminho, como eu desfrutado 

tanto e tão maravilhosamente do amor de Deus, e pensei em como a situação que estava se 

desdobrando era a maneira de Deus de testar minha lealdade e meu amor, e que isso era uma 

oportunidade de retribuir o amor de Deus. Os diabos estavam me torturando desse jeito com a 

intenção desprezível de fazer com que eu traísse a Deus; mas eu seria inexorável e determinada. 

Mesmo que me torturassem até a morte, eu não me renderia a Satanás. De forma alguma eu seria 

um Judas apenas para poder prolongar uma existência ignóbil. Eu não permitiria que a trama de 

Satanás fosse bem-sucedida — eu devia dar testemunho a Deus e permitir que o coração de Deus 

fosse consolado! As palavras de Deus me deram uma força inesgotável; esqueci a dor que assolava 

meu corpo inteiro e então tive a fé e coragem para continuar a lutar contra esses diabos. 

Então, a fim de extrair uma confissão de mim, os policiais malignos começaram a se revezar, 

vigiando-me e impedindo que eu dormisse e me pressionando incessantemente com perguntas: 

“Quem são os líderes de nível superior em sua igreja? Onde moram? Quem são os outros 

membros?…”. Vendo que eu continuava calada, de vez em quando eles me agarravam pelo cabelo e 

me chutavam. Bastava eu fechar os olhos, e eles me surravam e chutavam e usavam a biqueira de 

seus sapatos de couro para pisar e triturar as juntas das minhas mãos com toda a sua força. Uma 

dor penetrante me causou sofrimento indizível, e eu só continuava gritando. Eles me chutaram pela 

sala como uma bola de futebol… Perto do amanhecer, eu havia sido torturada tanto que meu corpo 



estava coberto de inúmeros hematomas e eu sentia uma dor insuportável. Quando pensei em como 

nunca tinha sofrido tamanhas adversidades e no dano e tormento que estava sofrendo às mãos da 

polícia maligna do Partido Comunista Chinês por causa da minha crença em Deus, de repente, fui 

tomada por uma onda de fraqueza e tristeza. Àquela altura, tudo estava escuro dentro de mim, meu 

medo não parava de crescer, pois eu não sabia que tipos de tortura cruel me esperavam a seguir. 

Deitada e sentindo dor, orei a Deus em silêncio: “Ó Deus Todo-Poderoso, peço que Tu me ilumines 

e me leves a entender Tua vontade em minha luta para que eu não perca meu testemunho”. 

Enquanto orava, lembrei-me de um hino das palavras de Deus: “Você deve sofrer dificuldades 

pela verdade, deve se entregar à verdade, deve suportar humilhação pela verdade e, 

para ganhar mais da verdade, você deve passar por mais sofrimento. É isso que você 

deve fazer. […] Você deve buscar tudo que é belo e bom e buscar uma senda na vida 

que seja mais significativa. […] Você deve abandonar todos os prazeres da carne em 

favor da verdade e não deve jogar fora todas as verdades em favor de um pouco de 

prazer” (de ‘Você deve abandonar tudo pela verdade’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos 

novos”). As palavras de Deus despertaram meu coração e me fizeram entender que a dor da 

perseguição que eu estava sofrendo agora por causa da minha crença em Deus era de extremo valor 

e significado. Entendi que Deus estava usando esse ambiente de sofrimento para me mostrar 

claramente a essência de Satanás, que é inimiga de Deus, para que eu fosse capaz de abandoná-la 

totalmente e assim voltar meu coração de volta para Deus e alcançar um amor verdadeiro por Deus. 

Deus já suportou toda dor para me salvar, não deveria então um humano corrupto como eu sofrer 

ainda mais pelo bem de ganhar a verdade e a fim de alcançar uma mudança verdadeira em meu 

caráter de vida? Pensei: “Esse sofrimento é algo que devo suportar em minha busca de obter salvação, 

e eu preciso desse tipo de luta para me temperar e edificar; é disso que minha vida precisa, e eu 

desejo aceitar o grande amor de Deus. Hoje, sofro ao lado de Cristo e compartilho do reino e das 

tribulações de Cristo — isso acontece totalmente pela elevação de Deus, isso é o maior amor, a maior 

benção de Deus para mim, e devo ser feliz”. Pensando isso, meu coração sentiu tamanho conforto, e 

deixei de acreditar que enfrentar tal ambiente era algo doloroso; ao contrário, senti que Deus tinha 

me concedido uma benção especial. Em silêncio, fiz uma oração a Deus: “Ó Deus Todo-Poderoso! 

Dou graças a Ti por me esclarecer para que eu entenda a Tua vontade. Não importa como Satanás 

me atormente, de forma alguma cederei ou me renderei a ele. Não importa se eu viva ou morra, 

desejo submeter-me às Tuas orquestrações, dedicar-me totalmente a Ti e amar-Te até a minha 

morte!” A polícia maligna me torturou durante duas noites e um dia e não conseguiu tirar nada de 

mim. No fim, tudo que puderam dizer era que eu já tinha sido “Deusada”, e fui mandada para a casa 

de detenção. 

Assim que cheguei na cela da casa de detenção, a diretora do bloco de celas, tendo sido incitada 

pela polícia maligna, começou a me ameaçar: “Vamos, confesse, caso contrário está encrencada!”. 

Ao ver que eu não cederia, ela pactuou com as outras prisioneiras para me punir de todas as formas 

possíveis: não me deram comida nem água quente, me obrigaram a dormir no chão de concreto 



gelado toda noite e a fazer o trabalho sujo e exaustivo. Quando não conseguia terminar, elas me 

obrigavam a trabalhar tempo extra, e quando meu trabalho não era satisfatório, eu era verbalmente 

abusada e obrigada a ficar de pé como punição. Cada dia eu encarava ser ridicularizada, humilhada, 

discriminada, espancada e abusada verbalmente pelas outras prisioneiras. Além disso, meu dinheiro 

tinha sido confiscado pela polícia maligna, de modo que, sem um centavo no bolso, eu não podia 

nem comprar produtos de higiene e outras necessidades diárias. Eu não fazia ideia de quando esses 

dias terminariam e, por dentro, me sentia tão triste, tão solitária e em tamanha dor, sempre 

querendo sair daquele lugar demoníaco o mais rápido possível. Mas quanto mais desejava sair 

daquele ambiente, mais sombrio e angustiado meu coração ficava, e lágrimas escorriam 

inconscientemente dos meus olhos. Em minha impotência, só me restava falar repetidamente da 

minha dor a Deus, esperando sinceramente que Deus me guiasse mais uma vez e me capacitasse a 

obedecer aos Seus arranjos e orquestrações. Deus é minha ajuda e meu apoio em todos os momentos, 

e mais uma vez Ele me levou a pensar nesta passagem em Suas palavras: “Não importa como 

Deus opera ou o tipo de ambiente em que você está, se você for capaz de buscar a vida, 

buscar que a obra de Deus seja cumprida dentro de você e buscar a verdade, e se você 

tiver um entendimento das ações de Deus e for capaz de agir de acordo com a verdade, 

então essa é a sua fé genuína, e isso mostra que você não perdeu a esperança em Deus. 

Somente se você ainda for capaz de buscar a verdade por meio do refinamento, você é 

capaz de verdadeiramente amar a Deus e não desenvolve dúvidas a respeito Dele, se, 

não importa o que Ele faça, você ainda pratica a verdade para satisfazê-Lo e é capaz 

de buscar profundamente Sua vontade e de estar atento à Sua vontade, então isso 

significa que você tem verdadeira fé em Deus. Antes, quando Deus disse que você 

reinaria como um rei, você O amou; quando Ele Se mostrou abertamente a você, você 

O buscou. Mas agora Deus está escondido, você não consegue vê-Lo, e os problemas 

vieram sobre você. Nesse momento, você perde a esperança em Deus? Assim, o tempo 

todo você deve buscar a vida e buscar satisfazer a vontade de Deus. Isso é chamado de 

fé genuína e é o tipo mais verdadeiro e belo de amor” (de ‘Aqueles que hão de ser 

aperfeiçoados devem passar pelo refinamento’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de 

Deus eram como uma mãe amorosa que conforta uma criança aflita, e elas me deram grande 

conforto e encorajamento. Senti que Deus estava ao meu lado, me protegendo e esperando que eu 

fosse capaz de manter minha fé verdadeira em Deus diante de Satanás, de suportar a dor e 

abandonar o que eu amava, ganhando assim a capacidade de amar e satisfazer a Deus e dar 

testemunho Dele em meio a ambientes dolorosos e quando atacada pelas forças das trevas — esse é 

o testemunho mais poderoso que envergonha Satanás. Apesar de presa nesse covil de diabos, o amor 

de Deus sempre esteve comigo. Quando sofria tortura e tormento cruéis e me sentia fraca, e quando 

suportava os ataques de Satanás e sentia dor e angústia, eu sempre podia ver a provisão de Deus 

para a minha vida, podia sentir o consolo do amor de Deus e podia enxergar a mão de Deus que 

abria uma saída para mim. Pensei comigo mesma: “Deus está sempre ao meu lado, cuidando de mim 



e me acompanhando. O amor de Deus por mim é tão profundo; como poderia decepcionar Sua 

vontade? Não devo ceder à minha carne e menos ainda tentar fugir dos ambientes que Deus arranja 

para mim. Devo lembrar a fé que tive antes, dedicar meu amor verdadeiro a Deus e dar testemunho 

a Deus diante de Satanás”. Quando refleti sobre essas coisas, a dor no meu coração se dissolveu, e 

resolvi amar e satisfazer a Deus mesmo que tivesse que sofrer todas as agonias. Tive que cantar um 

hino da igreja: “Com coração e espírito, por que não consigo amar a Deus? Deus é meu apoio, o que 

há para temer? Quero lutar com Satanás até o fim. Deus nos levanta, devemos deixar tudo para trás 

e lutar para dar testemunho de Cristo. Deus cumprirá Sua vontade na terra. Dedicarei meu amor e 

lealdade a Deus. Darei as boas-vindas ao retorno de Deus quando Ele descer em glória, e me 

reencontrarei com Ele quando o reino de Cristo for realizado” (de ‘O reino’ em “Seguir o Cordeiro e 

cantar cânticos novos”). Após fortalecer minha fé e desejar satisfazer a Deus, mais uma vez 

experimentei o tenro amor de Deus por mim. Deus arranjou que uma carcereira me desse muitos 

itens para o meu uso diário. Meu coração se comoveu tanto, e eu agradeci a Deus do fundo do meu 

coração. Depois de 40 dias, a polícia maligna reconheceu que não tinha como extrair nada de mim 

e assim me acusou de ser um “membro de um Xie Jiao” e exigiu que minha família pagasse muitos 

milhares de yuans para me libertar. 

Pensei que teria minha liberdade de volta assim que voltasse para casa, mas a polícia do Partido 

Comunista Chinês jamais deixou de me monitorar e ainda restringiu minha liberdade pessoal. Ela 

me proibiu de sair de casa, ordenou que sempre estivesse à sua disposição e despachou alguém para 

me monitorar. Até ameaçava minha família a cada tantos dias, advertindo-a que deveria ficar de 

olho em mim. Visto de fora, parecia que eu tinha sido libertada, mas, na verdade, eu tinha sido 

colocada em regime de prisão domiciliar pela polícia maligna. Por isso, eu não ousava entrar em 

contato com meus irmãos e irmãs na igreja, tampouco podia cumprir meu dever, e meu coração se 

sentia tão oprimido e doloroso. A coisa que me deixava ainda mais indignada era que a polícia 

maligna estava iludindo as pessoas em minha aldeia com suas mentiras malignas, dizendo-lhes que 

minha crença em Deus tinha me levado à loucura, que eu tinha alguns parafusos soltos e era capaz 

de qualquer coisa… Diante de tais fofocas e calúnias desprezíveis, eu não pude evitar de ser 

consumida pela raiva. Pensei comigo mesma: “Não posso ser controlada dessa forma por esses 

diabos, devo lutar para me libertar de suas garras demoníacas e retribuir o amor de Deus”. E assim, 

a fim de evadir o monitoramento pela polícia maligna, não tive escolha senão sair de casa e cumprir 

o meu dever. 

Passaram-se três anos num piscar de olhos. Eu pensava que a polícia do Partido Comunista 

Chinês não estava mais me monitorando e assim voltei para casa para cumprir o meu dever. No 

entanto, numa madrugada em agosto de 2006, como que do nada, após eu ter passado apenas 

poucos dias em casa, a polícia maligna veio me visitar. Naquela manhã, uma voz berrante me 

arrancou do sono: “Rápido, abra a porta, caso contrário a derrubaremos!”. Meu marido tinha 

acabado de abrir a porta quando sete ou oito policiais malignos entraram como bandidos e, sem 

qualquer explicação, me agarraram e arrastaram para o seu carro. Eu não senti medo porque Deus 



estava me protegendo. Eu só orei e orei: “Ó Deus Todo-Poderoso! Hoje caí mais uma vez nas mãos 

desses diabos. Peço que protejas meu coração, que me dês força e que, mais uma vez, eu possa dar 

testemunho de Ti”. Quando chegamos à delegacia, a polícia maligna tirou minha foto e minhas 

digitais à força. Então pegaram uma lista de nomes e começaram a me pressionar com perguntas: 

“Você conhece essas pessoas? Quem são seus associados?”. Ao ver alguns nomes familiares de 

algumas das minhas irmãs na lista, respondi com serenidade: “Eu não as conheço e não tenho 

associados!”. Eu mal tinha acabado de falar quando um deles rugiu: “Você desapareceu por vários 

anos, onde você esteve? Você tem associados, sim. Você ainda acredita em Deus Todo-Poderoso? 

Confesse.”. As palavras do policial maligno me deixaram triste e ressentida ao mesmo tempo, e não 

consegui suprimir minha raiva. Pensei: “Aquilo em que eu creio hoje é o único Deus verdadeiro, que 

fez os céus e a terra e todas as coisas. Aquilo que busco é a verdade, a senda que trilho é a senda certa 

na vida, e todas essas coisas são claras e justas. Mas esses diabos, totalmente desprovidos de 

consciência, continuam me perseguindo e me abusando, restringindo minha liberdade pessoal, 

obrigando-me a deixar meu próprio lar, separando-me de minha própria carne e sangue e tentando 

me obrigar a trair a Deus. O que há de errado em crer em Deus e buscar ser uma boa pessoa? Por 

que eles não me permitem seguir Deus Todo-Poderoso e trilhar a senda certa na vida? O bando de 

diabos que compõe o governo do Partido Comunista Chinês é realmente tão reacionário e ímpio; 

eles são inimigos irreconciliáveis de Deus e, ainda mais, são inimigos com os quais não posso 

coexistir”. Em minha mágoa e tristeza, tive que me lembrar das palavras de Deus Todo-Poderoso: 

“Lacaios! Retribuem bondade com ódio, há muito desdenham de Deus, abusam de 

Deus, são selvagens ao extremo, não têm a menor consideração por Deus, saqueiam e 

pilham, perderam toda a consciência, não têm nem um resquício de bondade […] Sua 

interferência deixou tudo sob o céu em estado de escuridão e caos! Liberdade religiosa? 

Direitos e interesses legítimos dos cidadãos? São todos truques para encobrir o 

pecado! […] Milhares de anos de ódio estão concentrados no coração, milênios de 

pecaminosidade estão gravados no coração — como isso poderia não inspirar aversão? 

Vingue Deus, elimine completamente Seu inimigo, não permita que ele continue a 

correr desenfreado, não permita mais que ele cause tantos problemas quanto deseje! 

Agora é a hora: desde muito o homem tem reunido toda a sua força, tem dedicado 

todos os seus esforços, tem pago cada preço para isto, para arrancar a face hedionda 

desse demônio e para permitir que as pessoas, que foram cegadas e suportaram todo 

tipo de sofrimento e dificuldade, se ergam de sua dor e deem as costas para esse velho 

diabo mau” (de ‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra manifesta em carne”). Essas palavras de Deus 

me fizeram entender Sua vontade, e surgiu dentro de mim um ódio amargo contra esses diabos. 

Deus criou os céus e a terra e todas as coisas e cria a humanidade; a humanidade desfruta a 

generosidade abundante de Deus, e crer em Deus e adorá-Lo sempre foi certo e apropriado. Mesmo 

assim, o governo do Partido Comunista Chinês faz de tudo para reprimir brutalmente aqueles que 

acreditam em Deus Todo-Poderoso; ele os caça de forma selvagem, os prende ilegalmente, os tortura 



e atormenta cruelmente, os detém em campos de trabalho e os insulta e zomba deles, esperando em 

vão exterminar todos aqueles que creem em Deus e abolir a obra de Deus para salvar o homem nos 

últimos dias — é realmente ímpio e extremamente desprezível! Ao longo desses anos, se não fosse 

pela proteção e cuidado de Deus Todo-Poderoso por mim, há muito eu teria sido morta cruelmente 

por Satanás, o diabo. Em face dessa batalha espiritual de vida e morte, resolvi defender a verdade e 

amar a Deus mesmo que eu sofra dor extrema. Comprometo minha vida a dar testemunho de Deus! 

Quando viram que eu os encarava sem dizer uma palavra, os policiais malignos se enfureceram 

em exasperação: “Não vai falar, é? Espere nossos chefes interrogarem você pessoalmente, e veremos 

se sua boca continuará fechada!”. Quando ouvi que os chefes da polícia maligna me interrogariam 

pessoalmente, eu não pude evitar certo nervosismo. Então pensei em como, em meio a toda essa 

adversidade, eu realmente tinha experimentado a soberania de Deus sobre tudo e Sua administração 

de todas as coisas e como as palavras de Deus têm uma autoridade singular e uma vitalidade 

poderosa. Assim que percebi isso, imediatamente surgiu dentro de mim a fé e coragem para 

prevalecer contra as forças das trevas de Satanás. Mesmo que esses policiais malignos sejam 

extremamente cruéis e impiedosos, eles são apenas tigres de papel — aparentam ser fortes por fora, 

mas, por dentro, são fracos — e também são manipulados pelas mãos do Criador. Em meu coração, 

tomei uma resolução diante de Deus: “Ó Deus, não importa como os diabos me atormentem, peço 

apenas que Tu firmes minha fé, fortaleças meu coração que Te ama e me deixes ser Tua testemunha 

vitoriosa mesmo que isso custe a minha vida”. Deve ter sido depois das dez da manhã que 

apareceram dois homens que se autodesignavam vice-diretores da Agência de Segurança Pública. 

Eles me olharam sem dizer uma única palavra, então um deles me agarrou pelo cabelo e me 

pressionou com perguntas: “Você ainda crê em Deus Todo-Poderoso?”. Quando viu que eu 

permanecia calada, o outro chefe de polícia maligno rugiu selvagemente: “Se você não falar, faremos 

você passar pelo inferno hoje!”. Enquanto dizia isso, latindo como uma besta selvagem, ele me puxou 

pelo cabelo e me jogou no chão. A queda foi tão dura que não consegui me levantar de novo. Então 

me arrastaram pelo meu cabelo e me espancaram e chutaram, gritando enquanto me batiam: “Vai 

falar?”. De repente, meu rosto ardeu de dor e meu couro cabeludo doeu insuportavelmente, como se 

tivesse sido arrancado. Por fora, essas duas bestas em roupas humanas pareciam ser cavalheiros 

respeitáveis, mas, por dentro, eram tão selvagens e impiedosos como animais selvagens. Eles me 

fizeram enxergar de forma ainda mais clara que esse partido político maligno — o Partido Comunista 

Chinês — é a encarnação de Satanás, e seus peões são um bando de demônios ímpios e espíritos 

malignos! No fim, eles encontrarão as maldições de Deus! Esses dois chefes da polícia maligna viram 

que eu não estava disposta a me render ao seu poder despótico, então, numa fúria aparentemente 

maníaca, eles me agarraram pelo cabelo e me pressionaram contra o chão, ambos usando seus pés 

para me chutar e pisotear arbitrariamente. Então me levantaram e ferozmente pisotearam a parte 

traseira das minhas pernas, chutando-me com tanta força que caí de joelhos, e eles disseram 

selvagemente: “Ajoelhe-se e não se mexa! Você pode se levantar quando confessar. Se não abrir a 

boca, nem pense nisso!”. Se eu me mexesse um pouco que fosse, eles puxavam meu cabelo 



violentamente e me espancavam e chutavam. Fiquei ajoelhada por três ou quatro horas, durante as 

quais fui espancada inúmeras vezes porque eu não consegui me manter erguida. No fim, caí no chão 

atordoada, e eles me repreenderam por fingir que estava morta. Enquanto isso puxavam meu cabelo 

incessante e violentamente, de modo que meu couro cabeludo parecia ser arrancado da minha 

cabeça. Naquele momento, era como se todo meu corpo tivesse se despedaçado — eu não conseguia 

mexer um músculo sequer e me encontrava em dor insuportável. Eu me sentia como se meu coração 

pudesse parar de bater a qualquer momento. Fiquei implorando a Deus que Ele me desse força, e as 

palavras de exortação e encorajamento de Deus invadiram minha mente: “Pedro foi capaz de 

amar a Deus até a morte. Quando ele morreu — quando foi posto na cruz — ainda 

amava a Deus; não pensou em suas próprias perspectivas nem buscou esperanças 

gloriosas ou pensamentos extravagantes; buscou somente amar a Deus e obedecer aos 

arranjos de Deus. Esse é o padrão que você deve alcançar antes de poder ser 

considerado alguém que deu testemunho, antes que se torne alguém que foi 

aperfeiçoado depois de ter sido conquistado” (de ‘A verdade interna da obra de conquista (2)’ 

em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me deram fé e força. Pensei comigo mesma: 

“Sim! Pedro foi pregado na cruz de cabeça para baixo por causa de Deus e ainda assim foi capaz de 

amar grandemente a Deus, mesmo quando sua carne estava em dor insuportável. Ele venceu a carne, 

derrotou Satanás, e apenas esse tipo de testemunho é retumbante e capaz de confortar o coração de 

Deus. Quero imitar Pedro para que Deus possa ser glorificado em mim. Mesmo que minha carne se 

encontre em dor extrema, isso ainda é muito menos do que aquilo pelo que Pedro passou ao ser 

pregado na cruz de cabeça para baixo. Satanás quer fazer com que eu traia a Deus torturando minha 

carne, mas Deus usa essa oportunidade para aperfeiçoar meu amor verdadeiro por Ele. Hoje, de 

forma alguma me renderei a Satanás e não permitirei que seu esquema seja bem-sucedido! Quero 

viver pelo amor de Deus!”. De repente, eu não tive mais medo de morrer; resolvi me entregar 

completamente a Deus e jurei por minha vida que seria leal a Deus! Depois disso, orei a Deus: “Ó 

Deus Todo-Poderoso, sou um ser criado que adora a Ti e que obedece a Ti como devo. Dou minha 

vida a Ti e, não importa se eu viva ou morra, acredito em Ti e Te amo!”. No mesmo instante, senti 

um grande alívio da dor em meu corpo, e todo o meu corpo e mente sentiram uma leveza e libertação. 

Naquele momento, cantarolei um hino da igreja em meu coração: “Hoje, eu aceito o julgamento e a 

purificação de Deus, amanhã, receberei Suas bênçãos. Estou disposto a dar minha juventude e 

oferecer minha vida para ver o dia da glória de Deus. Ó, o amor de Deus encantou meu coração. Ele 

opera e expressa a verdade, concedendo-me nova vida. Estou disposto a beber do cálice amargo e 

sofrer para ganhar a verdade. Suportarei humilhação sem reclamar, quero despender minha vida 

retribuindo a bondade de Deus” (de ‘Desejo ver o dia da glória de Deus’ em “Seguir o Cordeiro e 

cantar cânticos novos”). Os chefes malignos da polícia estavam totalmente exaustos de infligir 

sofrimento em mim e ficaram parados ali sem dizer nada por muito tempo. No fim, sem saber o que 

fazer e irritados, disseram rispidamente: “Espere só!”. Então saíram. Os outros policiais malignos 

ficaram conversando entre si: “Essa mulher é tão durona, ninguém pode fazer nada com ela. Ela é 



mais durona do que Liu Hulan…” Naquele momento, fiquei tão comovida que não pude segurar 

minhas lágrimas. Deus era vitorioso! Se não fossem as palavras de Deus Todo-Poderoso provendo 

para mim repetidas vezes, e se não fosse Deus me sustentando em segredo, eu simplesmente não 

teria sido capaz de permanecer firme. Todo louvor e glória pertencem a Deus Todo-Poderoso! No 

fim, a polícia maligna me trancou na casa de detenção. 

Na casa de detenção, a polícia maligna ainda não estava disposta a desistir e me interrogava a 

cada tantos dias. Sempre que me interrogavam, eles me sentavam na sala de interrogação na frente 

de uma janela com barras de metal e, sempre que minha resposta não lhes agradava, eles socavam 

minha cabeça com violência ou agarravam meu cabelo e jogavam minha cabeça contra as barras. 

Vendo que não estavam chegando a lugar nenhum, eles ficaram frenéticos de raiva. No fim, 

perceberam que ser duro comigo não adiantava, então passaram a usar táticas suaves para tentar 

me seduzir e convencer, dizendo: “Seus filhos e seu marido estão todos esperando você em casa! E 

seu marido intercedeu por você. Fale conosco e em breve você estará de volta e reunida com eles”. 

Essas palavras falsas me enojaram e me fizeram odiá-los tanto que pedi a Deus em meu coração que 

Ele os amaldiçoasse. Eu desprezava esse bando de policiais malignos, vis e descarados. Resolvi: “Não 

importa a carta que joguem, não me mexerei um milímetro sequer! Nesta vida, ninguém consegue 

abalar minha determinação de seguir Deus Todo-Poderoso!”. No fim, a polícia maligna tinha jogado 

todas as suas cartas, e eles me mantiveram presa por 40 dias, me deram uma multa de dois mil yuans 

e então me libertaram. 

Durante minhas experiências, ao longo de todo o caminho, eu alcancei uma percepção profunda 

de que é inteiramente através dos atos maravilhosos e do poder onipotente de Deus que alguém 

como eu — uma mulher comum do campo, que, antigamente, não tinha percepção nem coragem — 

pode superar vários ataques de tortura para confessar e de tormento e dano cruel pela polícia do 

Partido Comunista Chinês, enxergar claramente a essência reacionária do governo do Partido 

Comunista Chinês, que teimosamente se opõe a Deus e selvagemente prejudica o povo escolhido por 

Deus, e perceber como ele engana o público para promover sua própria reputação e esconde seus 

caminhos malignos. Em minha experiência prática, realmente vim a apreciar que a autoridade e o 

poder das palavras de Deus são tão grandes, que a vitalidade que Deus concede ao homem é infinita 

e que ela pode derrotar todas as forças malignas de Satanás! No sofrimento, percebi que era o amor 

de Deus que me consolava e encorajava, e que impedia que eu perdesse meu caminho. Não importa 

onde eu esteja ou em que tipo de circunstâncias eu me encontre, Deus está sempre me guardando, 

e Seu amor está sempre comigo. É minha honra poder seguir esse Deus prático e verdadeiro. O fato 

de eu ter sido capaz de experimentar esse tipo de perseguição e adversidade para provar da 

maravilha de Deus, Sua sabedoria e Sua onipotência é ainda mais minha boa fortuna. A partir deste 

dia, desejo fazer o máximo para buscar a verdade e alcançar um conhecimento verdadeiro de Deus, 

amar a Deus até o fim e ser inabalável em minha lealdade! 

 



5. Perseguição e sofrimento me fizeram amar a Deus ainda mais 

Por Liu Zhen, Província de Shandong 

Meu nome é Liu Zhen. Tenho 78 anos e sou apenas uma cristã comum na Igreja de Deus 

Todo-Poderoso. Sou grata a Deus Todo-Poderoso por me escolher, uma idosa de uma aldeia rural, 

que é insignificante aos olhos do mundo. Após aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos 

dias, eu orava todo dia a Deus, ouvia recitações da palavra de Deus e ia a reuniões e comungava 

com meus irmãos e irmãs e, aos poucos, comecei a entender algumas verdades e a ter uma 

compreensão clara de certas coisas. Eu estava cheia de alegria e vivia uma felicidade que, até então, 

nunca tinha experimentado. Já que sou velha e tenho dificuldades para andar, eu não era capaz 

de sair de casa para participar das reuniões da igreja, então, por se preocuparem comigo, meus 

irmãos e irmãs realizavam reuniões na minha casa. Eles nunca perdiam uma reunião por causa do 

frio do inverno ou do calor do verão, e vento, chuva e neve nunca os impediram de me visitar e 

cuidar de mim, que sou apenas uma idosa. Especialmente quando líamos a palavra de Deus, se 

houvesse algo que eu não entendia, eles sempre comunicavam aquilo pacientemente comigo e 

nunca me ignoravam ou menosprezavam. Isso me comovia profundamente, pois, se não fosse pelo 

amor de Deus, quem teria demonstrado tanta paciência e tanto afeto por mim? Em minhas 

interações com meus irmãos e irmãs, vi que eles eram muito diferentes dos leigos. O que eles 

viviam era tolerância e amor, e eles eram capazes de abrir seu coração e tratar uns aos outros com 

sinceridade, sem qualquer barreira ou distância entre eles. Eram tão próximos quanto uma família, 

e isso me deu uma certeza ainda maior quanto à obra de Deus Todo-Poderoso. Na medida em que 

vim a entender mais verdades, percebi que eu deveria cumprir meu dever como um ser criado e 

então disse à igreja que queria assumir deveres. No entanto, já que minha idade me impedia de 

cumprir a maioria dos deveres, a igreja me atribuiu deveres de anfitriã em meu lar. Eu aceitei, 

grata a Deus por me atribuir um dever com base em minhas capacidades. E assim eu me dava 

muito bem com meus irmãos e irmãs e sentia um grande senso de alívio em corpo e mente. 

Algumas das doenças com as quais eu vinha sofrendo também começaram a melhorar, e assim 

fiquei ainda mais grata a Deus Todo-Poderoso por Sua graça e misericórdia. 

No entanto, os bons tempos não duraram muito, pois meus irmãos e irmãs na aldeia foram 

denunciados por um malfeitor. Todos os meus irmãos e irmãs foram presos pela polícia, e eles 

ordenaram que o secretário do Partido da aldeia me levasse até a delegacia. Quando cheguei, a 

polícia me perguntou: “Como você veio a crer em Deus? Por que você acredita em Deus?” Eu disse: 

“Crer em Deus é um princípio inalterável. Através da leitura diária da palavra de Deus, podemos 

entender muitas verdades, ser boas pessoas segundo a palavra de Deus e trilhar a senda correta 

na vida. Crentes em Deus não espancam ou xingam outras pessoas, e nós sempre obedecemos à 

lei, o que, então, há de errado em crer em Deus? Por que vocês estão nos prendendo?” O oficial 

me olhou com desdém e perguntou duramente: “Quem pregou o evangelho a você? Alguma outra 

pessoa em sua família crê?” Eu disse que era a única na minha família que crê. Eles viram que não 

conseguiriam tirar nenhuma informação de mim e, assim, me libertaram no dia seguinte. Depois 



que saí, eu me perguntei por que a polícia tinham me soltado com tanta facilidade. Apenas quando 

cheguei em casa, fiquei sabendo que, quando minha família descobriu que eu tinha sido levada 

para a delegacia, ela usou suas conexões e pagou três mil yuans para a polícia me soltar. Mas a 

polícia ainda estava semeando discórdia entre minha família e mim, pois tinha pedido que minha 

família me impedisse de crer em Deus. Minha nora brigou com meu filho por causa disso e 

ameaçou se matar bebendo pesticidas se eu continuasse a crer em Deus. Foi então que percebi que 

a polícia do Partido Comunista Chinês é podre até o âmago. Eu tinha uma família perfeitamente 

tranquila, mas agora a polícia tinha agitado as coisas ao ponto de todos nós estarmos em pé de 

guerra uns com os outros! Eu acreditava no único Deus verdadeiro, que criou todas as coisas no 

céu e na terra, e, hoje, Deus Todo-Poderoso veio para nos salvar, pedindo que entendêssemos a 

verdade, vivêssemos uma semelhança humana, falássemos e agíssemos de acordo com a nossa 

consciência e com aquilo que é certo e não fizéssemos coisas que vão contra nossa humanidade ou 

moralidade. Tudo que fiz foi ficar em casa e ler a palavra de Deus, fazer reuniões e cumprir o meu 

dever, mas, na verdade, a polícia do Partido Comunista Chinês armou para mim e me acusou de 

“perturbar a ordem pública”. Estava distorcendo os fatos descaradamente, deliberadamente 

deturpando a verdade e arbitrariamente acusando as pessoas de crimes falsos! Satanás é 

realmente desprezível. Não passava de calúnia deslavada e difamação maliciosa. A polícia soube 

do informante que eu hospedava reuniões com meus irmãos e irmãs em minha casa, então não 

pararam de me importunar depois disso. Pouco tempo depois, eles me levaram para a delegacia 

para me interrogar e me ameaçaram, dizendo: “Diga-nos os nomes dos líderes de sua igreja e das 

pessoas que você recebe em suas reuniões. Se você não nos contar, jogaremos você na prisão!” 

Com severidade, mas justiça, eu respondi: “Eu não sei de nada! Nada tenho a lhes dizer!” Os 

policiais ficaram indescritivelmente furiosos, mas, por causa da proteção de Deus, eles não 

ousaram me tocar. 

Depois que me soltaram, os policiais continuaram a me monitorar, esperando em vão poder 

usar-me como isca para pegar um “peixe maior”. Eu temia implicar meus irmãos e irmãs, por isso 

não ousava manter contato com eles e, mais tarde, abandonei a vida da igreja. Sem a vida da igreja, 

meu coração ficou vazio e sem refúgio, e, aos poucos, me alienei de Deus. Passava cada dia em 

pânico e terror, temendo profundamente que a polícia voltasse para me levar novamente. Antes, 

eu passava cada dia ouvindo a palavra de Deus e “Sermões e Comunhão”, mas agora isso era 

impossível, pois se me vissem orando ou se eu mencionasse a palavra “Deus”, minha família não 

pararia de reclamar. Minha nora falava comigo friamente o tempo todo porque eu tinha sido 

multada pela polícia, e meu marido e meu filho me repreendiam a cada instante. A família que, no 

passado, tinha apoiado minha crença em Deus Todo-Poderoso agora se opunha a mim e me 

perseguia de todas as maneiras possíveis. Isso me deixou muito triste, meu espírito estava muito 

oprimido, e eu vivia numa escuridão e dor que nunca havia sentido antes. Já que eu não tinha 

recitações da palavra de Deus que pudesse ouvir e era impedida de comungar com meus irmãos e 

irmãs, meu espírito ficou incrivelmente seco. Eu me revirava na cama todas as noites e não 



conseguia dormir e, muitas vezes, sentia falta dos momentos felizes que tinha passado nas 

reuniões com meus irmãos e irmãs. Em momentos assim, eu odiava o governo do Partido 

Comunista Chinês. Ele tinha causado toda essa miséria, ele tinha me levado a perder os direitos 

de um ser criado de crer em Deus e adorá-Lo livremente, ele tinha feito com que eu perdesse a 

vida da igreja, me impedido de comungar sobre a palavra de Deus com meus irmãos e irmãs e de 

cumprir os meus deveres. Em minha miséria, eu só pude orar a Deus em silêncio: “Ó Deus! Estou 

vivendo nas trevas, sinto-me como se meu espírito tivesse secado, e quero viver a vida da igreja 

com meus irmãos e irmãs. Ó Deus! Imploro que abras uma senda para mim!” 

Eu me coloquei diante de Deus e continuei a clamar a Ele desse modo, e Deus realmente ouviu 

minhas orações, pois arranjou que meus irmãos e irmãs me visitassem. Uma das minhas irmãs 

sabia que eu costumava ir para o campo de algodão para colher algodão, assim, ela foi até lá em 

segredo para me ver, e nós estabelecemos um horário para realizar reuniões ali. Sempre que nos 

encontrávamos, eu estava no campo colhendo algodão desde cedo e, enquanto todos os outros 

estavam almoçando, eu me agachava com minha irmã no campo para ler a palavra de Deus. Ver 

minha irmã era como ver um parente há muito perdido. Eu não conseguia parar de chorar de 

alegria. Eu lhe contei sobre a injustiça e miséria que tinha suportado e também sobre os mal -

entendidos na minha família. Ela me confortava enquanto as palavras de Deus me regavam, e ela 

comungou sobre a vontade de Deus comigo, e, aos poucos, meu estado começou a melhorar. Foi 

assim que a perseguição pelo governo do Partido Comunista Chinês fez com que eu pudesse 

realizar reuniões apenas agachando-me num campo de algodão: “Dentre vocês, não há um 

homem que receba a proteção da lei; antes, vocês são penalizados pela lei, e a maior 

dificuldade é que ninguém entende vocês, seja a família, seus pais, amigos ou colegas. 

Ninguém entende vocês. Quando Deus os rejeita, não há como continuar vivendo na 

terra. Mas, mesmo assim, as pessoas não suportam abandonar a Deus; esse é o 

significado de Deus conquistar as pessoas, essa é a glória de Deus. […] As bênçãos 

não podem ser recebidas em um ou dois dias; devem ser merecidas através de muito 

sacrifício. Isto é, vocês precisam ter um amor refinado, uma grande fé e as muitas 

verdades que Deus lhes pede para alcançar; além disso, precisam ser capazes de 

direcionar o rosto para a justiça sem nunca se intimidar ou se sujeitar, e ter um amor 

a Deus que seja constante e imbatível. De vocês é exigida a determinação, assim 

como uma mudança de caráter em sua vida; sua corrupção precisa ser remediada e 

vocês devem aceitar toda a orquestração de Deus sem reclamação e ainda ser 

obedientes até a morte. É isso o que devem alcançar. Esse é o objetivo final da obra 

Deus e as exigências que Deus faz a esse grupo de pessoas” (de ‘A obra de Deus é tão 

simples quanto o homem imagina?’ em “A Palavra manifesta em carne”). A palavra de Deus me 

fez entender que meu sofrimento atual era algo que eu devia suportar. A China é um país 

governado pelo ateísmo, em que os crentes em Deus são perseguidos e envergonhados, mas esse 

sofrimento era temporário e limitado, tendo sido cuidadosamente arranjado por Deus para 



aperfeiçoar minha fé e obediência a Ele, para que eu pudesse receber melhor a promessa e as 

bênçãos de Deus no futuro. Agora, eu não tinha outros desejos, pois ter Deus bastava. Ao mesmo 

tempo, vi que as leis formuladas pelo governo do Partido Comunista Chinês são simplesmente 

truques para enganar o povo. Diante do mundo externo, ele alega apoiar a liberdade religiosa, mas, 

na verdade, os crentes em Deus não têm nem mesmo o direito de ler a palavra de Deus ou fazer 

reuniões. Ele simplesmente não tolera a existência dos crentes em Deus e não permite que as 

pessoas sigam a Deus ou trilhem a senda correta na vida. É exatamente como dizem as palavras 

de Deus Todo-Poderoso: “Liberdade religiosa? Direitos e interesses legítimos dos 

cidadãos? São todos truques para encobrir o pecado!” (de ‘Obra e entrada (8)’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). O céu e a terra criados por Deus são vastos, mas, na China, os 

crentes em Deus não têm nem mesmo onde colocar o pé. Qualquer um que acredita em Deus sofre 

a prisão e perseguição pelo Partido Comunista Chinês e tem sua liberdade restringida. O Partido 

Comunista Chinês deseja nada mais do que aniquilar cada crente em Deus e transformar a China 

numa nação sem Deus. O Partido Comunista Chinês é tão corrupto, maligno e reacionário. Ele é 

verdadeiramente irreconciliável com Deus, é um inimigo de Deus que não consegue tolerar Sua 

existência! 

E, assim, continuei a me encontrar com minha irmã em segredo no campo de algodão. Mas o 

tempo estava passando, e logo viria o inverno. As folhas dos algodoeiros murcharam e caíram, e o 

campo de algodão deixou de fornecer qualquer cobertura para as nossas reuniões, assim, fiquei 

mais uma vez sem irmãos e irmãs para comungar sobre a palavra de Deus. No início, fui capaz de 

guardar a palavra de Deus e manter um relacionamento normal com Ele, mas sem a provisão e a 

rega da palavra de Deus, meu espírito foi ficando cada vez mais estéril e seco, e logo caí em trevas. 

Eu me sentia como se tivesse descido do céu para o inferno e estava em tamanha miséria que teria 

sido preferível a morte. Minha família acreditava nas mentiras da polícia e, por isso, ficou me 

vigiando todos os dias e ameaçou me espancar se eu continuasse a crer em Deus Todo-Poderoso. 

Em casa, eu não ousava orar. Eu só podia orar de noite, às escondidas sob meus cobertores, ou 

quando ninguém mais estava em casa, e eu passava cada dia dessa forma. Além de suportar as 

recriminações da minha família, tive que suportar também os rumores e a fofoca dos aldeões. 

Confrontada com tudo isso, eu me senti especialmente miserável e espiritualmente fraca e 

impotente, e estava abatida todos os dias. Eu sentia que, após perder a vida da igreja, ser incapaz 

de ler a palavra de Deus e não poder ver meus irmãos e irmãs, simplesmente estar viva era uma 

miséria, que a vida tinha perdido toda a alegria. Pensei em como, no passado, quando eu me sentia 

miserável e fraca, as palavras de Deus sempre tinham me confortado, como meus irmãos e irmãs 

tinham me apoiado com paciência e, após entender a vontade de Deus, eu tinha me sentido 

imediatamente tranquila, liberta e de ânimo renovado. Mas agora, por causa da perseguição e do 

monitoramento da polícia, eu tinha perdido o direito de ler a palavra de Deus e nem podia ver 

meus irmãos e irmãs. Cada dia era uma longa e amarga luta, e, vendo como eu vivia sem me sentir 

viva, como se eu estivesse morta, e pensando em como minha vida tinha sido plena no passado, 



quando vivia na presença de Deus na igreja, eu me senti angustiada e miserável. E quando pensei 

em como minha família tinha sido enganada e iludida pelo Partido Comunista Chinês, como ela 

não me entendia e como tinha colaborado com o Partido Comunista Chinês para restringir minha 

liberdade, me senti ainda mais desolada. Mas justamente quando pensava que não tinha a quem 

recorrer, eu orei continuamente a Deus e implorei que Ele abrisse uma senda para mim: “Ó Deus! 

Agora não posso ler a Tua palavra, tampouco posso viver a vida da igreja e não consigo suportar 

esta vida. Ó Deus! Minha família foi enganada pelo governo do Partido Comunista Chinês e tenta 

impedir com todas as forças que eu creia em Ti. Por favor, ajuda-me, permite-me dar testemunho 

de Teus feitos e impede que ela continue a ser enganada e usada por Satanás por mais tempo. Ó 

Deus! Desejo confiar minha família a Ti e peço que Tu me mostres uma saída”. 

Graças a Deus, Ele genuinamente ouviu as minhas orações. Algum tempo depois, certa noite, 

eu desmaiei repentinamente na frente da minha cama. Meu marido se assustou muito e não soube 

o que fazer, então meu filho ligou rapidamente para a emergência. Quando o primeiro hospital 

que atendeu soube que a paciente era uma idosa que estava seriamente enferma, ele se recusou a 

me aceitar. Meu filho ligou para a emergência de outro hospital, e o médico disse que eu tinh a 

poucas chances de recuperar a consciência, que não fazia sentido fazer qualquer coisa para me 

salvar e que minha família devia se preparar para o pior. Mas meu filho se recusou a desistir e 

ficou implorando até o hospital não ter escolha senão ceder e me buscar. No entanto, mesmo após 

os procedimentos de socorro emergenciais, eu continuei inconsciente. Não havia nada que os 

médicos pudessem fazer, e minha família tinha certeza de que eu não sobreviveria. No entanto, 

nada é impossível para Deus, pois foi quando aconteceu um milagre! Após permanecer em coma 

severo por 18 horas, eu recuperei a consciência aos poucos. Todos os presentes ficaram perplexos. 

Quando abri meus olhos e vi os médicos, eu pensei que estava olhando para anjos. Eu perguntei 

onde estava, e um dos médicos me disse que eu estava no hospital, e, enquanto verificavam minhas 

funções vitais às pressas, eles ficaram murmurando: “Isso é realmente um milagre…” Não 

demorou, e eu me sentei e senti muita fome. A enfermeira me alimentou, e, após terminar de 

comer, eu me senti cheia de energia e força. Eu sabia que isso era um dos feitos milagrosos de 

Deus Todo-Poderoso, que Deus tinha ouvido minhas orações e aberto um caminho para mim. 

Enquanto estava sentada na cama, tive que cantar em louvor a Deus. O médico, surpreso, teve que 

perguntar: “Senhora, quem é esse Deus em que você crê?” Eu disse: “Eu creio no único Deus 

verdadeiro, que criou todas as coisas no céu e na terra — Deus Todo-Poderoso!” O doutor reagiu 

olhando para mim chocado, e minha família pareceu surpresa e encantada enquanto observava 

como eu cantava. Após sair do hospital, fui para casa, e, um após o outro, meus vizinhos vieram 

me ver, dizendo: “É incrível! Todos os médicos disseram que não havia esperança para você, mas 

você realmente acordou. É um milagre!” Eu dei testemunho de Deus a eles, dizendo que devia isso 

ao grande poder de Deus, que Deus me salvou, que, sem Ele, eu estaria morta agora e que Deus 

tinha me dado uma segunda chance na vida. Eu lhes disse que toda a humanidade foi criada por 

Deus, que a vida nos é dada por Deus, que Deus administra e governa nossa vida, e que as pessoas 



não podem se afastar da orientação de Deus, porque afastar-se de Deus significa a morte. Depois 

dessa experiência, minha família não se opôs mais à minha crença em Deus, e Deus também me 

concedeu uma bênção inesperada: meu marido também aceitou o estágio atual da obra de Deus. 

Depois disso, meu marido me acompanhou com frequência às reuniões para comungar, e eu me 

senti incrivelmente feliz, em paz e segura. Então passei todos os dias vivendo em alegria, pois eu 

realmente tinha visto a onipotência e a sabedoria de Deus, e eu agradeci e louvei a Deus do fundo 

do meu coração! 

Através da minha experiência, vim a apreciar de forma genuína que, não importa o que Deus 

faça a uma pessoa, Ele o faz por amor. Ele permitiu que Satanás me perseguisse, mas atrás disso 

estavam as boas intenções de Deus. O Partido Comunista Chinês usou minha prisão e perseguição 

para me levar a evitar e trair a Deus, mas ele não fazia ideia de que a sabedoria de Deus é exercida 

com base nos truques de Satanás. A opressão do Partido Comunista Chinês não só falhou em sua 

tentativa de fazer com que eu evitasse ou traísse a Deus, em vez disso, ela permitiu que eu 

enxergasse com clareza a essência maligna do Partido Comunista Chinês de resistir a Deus e agir 

contra o Céu e solidificou ainda mais a minha certeza de que a palavra de Deus Todo-Poderoso é 

a verdade, o caminho e a vida! Ela também me permitiu ver o grande poder e os feitos milagrosos 

de Deus, fortalecendo assim o meu amor e minha lealdade a Deus. É exatamente como diz a 

palavra de Deus Todo-Poderoso: “Em Meu plano, Satanás já abocanhou os calcanhares 

de cada passo e, como o contraste da Minha sabedoria, sempre tentou encontrar 

maneiras e meios de interromper o Meu plano original. Mas Eu poderia sucumbir a 

seus esquemas ardilosos? Tudo no céu e na terra Me serve — os esquemas ardilosos 

de Satanás seriam diferentes? Essa é precisamente a interseção da Minha sabedoria, 

é precisamente o que há de magnífico em Meus feitos e o princípio pelo qual todo o 

Meu plano de gerenciamento é realizado” (de ‘Capítulo 8’ das Palavras de Deus para todo o 

universo em “A Palavra manifesta em carne”). Quanto mais o Partido Comunista Chinês resiste 

selvagemente a Deus e persegue Seu povo escolhido, mais somos capazes de discernir e abandoná-

lo e mais conseguimos entender a verdade e conhecer a sabedoria e os feitos milagrosos de Deus. 

Nossa fé em seguir a Deus também cresce, e nós nos tornamos cada vez mais capazes de produzir 

um testemunho retumbante de Deus. Através da experiência da perseguição pelo Partido 

Comunista Chinês, eu vi claramente que, na obra de Deus, Satanás age simplesmente como 

contraste e é um objeto de serviço para Deus, e vim a conhecer também de forma mais clara o 

desejo sincero de Deus de salvar a humanidade. No futuro, não importa quais dificuldades ou 

obstáculos eu enfrente, desejo cumprir meus deveres da melhor forma possível e fazer minha parte 

para satisfazer a vontade de Deus. 

 

6. Depois de suportar dificuldades, meu amor por Deus é ainda mais 

forte 

Por Zhou Rui, Província de Jiangxi 



Meu nome é Zhou Rui e sou um cristão da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Desde o momento 

em que comecei a entender as coisas, eu observava meus pais trabalharem arduamente nos campos 

de manhã até a noite para ganhar a vida. Apesar de seus esforços significativos, todos os anos, eles 

mal ganhavam algum dinheiro, assim nossa família sempre viveu em considerável pobreza. Sempre 

que via aquelas pessoas com poder e influência, que viviam com bastante conforto, sem necessidade 

de labutar arduamente, eu sentia inveja delas e, então, tomei uma firme resolução: quando crescesse, 

eu definitivamente seria bem-sucedido em uma carreira ou conseguiria uma posição no governo 

para remediar a pobreza e atraso de minha família, de modo que meus pais também pudessem viver 

a vida dos ricos. Entretanto, lutei por esse ideal por muitos anos, mas nunca fui capaz de conseguir 

o que eu queria; continuava a viver uma vida pobre. Com frequência, suspirava, preocupado por não 

ter nada para mostrar por ter estado tão ocupado e, gradualmente, perdi minha fé na vida. 

Exatamente quando comecei a me desanimar da vida e ficar desesperado, veio a mim a salvação dos 

últimos dias por Deus Todo-Poderoso. De Suas palavras, eu compreendi algumas verdades e vim a 

conhecer a causa principal do sofrimento humano no mundo. Também entendi como as pessoas 

necessitavam viver para viver uma vida que fosse a mais significativa e digna. Daí em diante, embora 

tivesse estado confuso e impotente, encontrei minha direção na vida. Deixando para trás a depressão 

e o abatimento, senti uma nova vitalidade e um novo entusiasmo pela vida, vi a esperança da vida. 

Depois disso, para que aqueles que ainda estavam vivendo em sofrimento e impotência também 

pudessem obter essa salvação extremamente rara, comecei a ir de lugar a lugar, pregando com 

energia a salvação dos últimos por Deus. O que eu não esperava, entretanto, era que, no processo de 

difundir o evangelho, eu fosse capturado duas vezes pelo governo chinês e sofresse tortura brutal e 

desumana. Nesse poço escuro de monstruosidades, Deus Todo-Poderoso nunca deixou o meu lado; 

Suas palavras me deram fé e força, reforçando meu amor por Ele e levando-me repetidamente à 

vitória sobre as forças das trevas de Satanás. 

Era um dia de junho de 2003, dois de meus irmãos e eu havíamos ido a uma vila para difundir 

o evangelho, quando fomos denunciados por uma pessoa perversa. Cinco ou seis policiais em três 

carros da polícia correram até nós e nos algemaram sem fazer uma única pergunta. Empurrando-

nos e nos chutando, eles nos forçaram a entrar nos veículos e nos levaram à Agência de Segurança 

Pública. No carro, eu não senti nenhum grande medo. Sempre achei que o propósito de difundir o 

evangelho era levar salvação às pessoas, portanto, não estávamos fazendo nada de errado; quando 

chegássemos à Agência de Segurança Pública, eu explicaria a situação e a polícia nos deixaria ir. 

Como poderia saber, no entanto, que os policiais do governo chinês eram mais cruéis e selvagens 

que quaisquer rufiões ou tiranos malignos? Depois que chegamos à Agência de Segurança Pública, 

a polícia nem sequer nos deu a chance de nos explicarmos antes de nos separar e nos interrogar 

individualmente. Tão logo entrei na sala de interrogatório, um policial gritou para mim: “A política 

do Partido Comunista é ‘Leniência para aqueles que confessam e severidade para os que resistem’. 

Você sabe disso?”. Em sequência, ele pediu minhas informações pessoais. Vendo que minhas 

respostas não o satisfaziam, outro policial andou até o meu lado e grunhiu: “Hum. Você não está 



cooperando. Teremos que lhe ensinar uma lição e ver se isso fará com que você conte a verdade”. 

Então ele acenou com a mão e disse: “Tragam alguns tijolos para que possamos puni-lo!”. Tão logo 

disse isso, dois policiais andaram até mim, tomaram uma de minhas mãos e com um puxão a tiraram 

de cima de meu ombro descendo-a pelas minhas costas, enquanto torciam minha outra mão para 

cima e para trás, fazendo força para algemá-las uma à outra. Imediatamente eu senti uma dor 

insuportável, como se meus braços estivessem a ponto de se quebrar. Como uma pessoa tão fraca 

quanto eu poderia suportar tal tormento? Um instante depois, eu caí no chão. Vendo isso, o policial 

maligno abruptamente puxou as algemas para cima e enfiou dois tijolos entre minhas mãos e as 

costas. Uma dor repentina e aguda disparou pelo meu coração, como se milhares de formigas 

estivessem mastigando meus ossos. Em completa agonia, usei todas as minhas forças restantes para 

implorar a Deus: “Deus Todo-Poderoso, salva-me. Deus Todo-Poderoso, salva-me…”. Embora, até 

então, fizesse mais ou menos três meses que eu havia aceitado a salvação dos últimos dias por Deus, 

não estivesse equipado com muitas de Suas palavras e só entendesse umas poucas e escassas 

verdades, no entanto, enquanto continuava suplicando, Deus me concedeu fé e força e plantou uma 

firme convicção dentro de mim: eu devo ser testemunha de Deus; absolutamente, não devo me 

render a Satanás! Naquele instante, rangi os dentes e me recusei em absoluto a dizer outra palavra. 

Agitados e exasperados, os policiais malignos tentaram outra manobra perversa num esforço para 

me subjugar: colocaram dois tijolos no chão e me forçaram a ajoelhar sobre eles; ao mesmo tempo, 

deram um puxão como força em minhas algemas para cima. Meus braços ficaram imediatamente 

com uma dor insuportável e parecia que se haviam quebrado. Fiz-me ficar de joelhos ali alguns 

minutos antes de cair novamente inerte no chão, momento em que os policiais violentamente me 

levantaram pelas algemas e me forçaram a continuar de joelhos. Dessa maneira, me torturam 

repetidamente. Estávamos no pico do verão e, portanto, eu estava tanto em agonia como com calor; 

gotas de suor pingavam continuamente de meu rosto. Era tão difícil para mim ficar ereto, que eu 

estava com dificuldade para respirar e quase desmaiei. Mesmo assim, essa gangue de policiais 

malignos simplesmente se alegrava com meu infortúnio. “Sentindo-se bem?”, disse um deles. “Se 

continuar se recusando a falar, temos muitas outras maneiras de lidar com você!”. Vendo que eu não 

respondia, ficaram fumegantes de frustração e disseram: “Quer dizer que você ainda não teve o 

bastante? Novamente!”. Depois de duas ou três horas desse tormento, eu me doía da cabeça aos pés 

e não me restavam forças. Caí no chão e não conseguia me mover, perdendo até o controle da bexiga 

e do intestino. Enfrentando a tortura selvagem desses policiais malignos, eu me odiei de verdade 

por ter sido tão cego e ignorante; ingenuamente, eu havia assumido que a Agência de Segurança 

Pública seria um lugar razoável e que os policiais manteriam a justiça e me soltariam. Nunca pensei 

que eles seriam tão maliciosos e cruéis a ponto de tentar extorquir uma confissão via tortura, sem 

um pingo de evidência, torturando-me quase até a morte. Eles realmente são extremamente 

malignos! Fiquei deitado no chão como se estivesse em pedaços e não teria conseguido me mover 

mesmo que eu quisesse. Eu não sabia como eles planejavam me torturar mais, nem sabia quanto 

tempo mais eu poderia aguentar. Em meu sofrimento e impotência, tudo o que eu podia faze r era 



implorar a Deus continuamente que me desse forças para continuar resistindo. Deus ouviu meus 

clamores e teve piedade de mim, fazendo-me relembrar uma de Suas declarações: “Agora é um 

momento crucial. Certifique-se de não estar desanimado nem desencorajado. Você 

deve esperar tudo ansiosamente e não voltar atrás, […] Enquanto restar um fôlego 

para você, persevere até o fim; apenas isso será digno de louvor” (de ‘Capítulo 20’ das 

Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me 

concederam uma fé e força enormes. Elas eram tão verdadeiras! Já que eu estava caminhando a 

senda da luz e da justiça, deveria ter a fé para continuar; mesmo que isso levasse ao meu último 

suspiro, eu ainda tinha que perseverar até o fim! As palavras de Deus cantarolavam com força vital, 

elas me capacitaram a ter fé e coragem com as quais lutar contra esses demônios malignos até o fim, 

e, lentamente, recuperei alguma força física também. Após isso, o policial maligno continuou a me 

interrogar e ficou pisoteando rudemente os meus pés até que ficaram esmagados e mutilados. No 

entanto, eu não sentia mais dor. Eu sabia que isso se devia aos feitos maravilhosos de Deus; havendo 

tido piedade de mim e demonstrado solicitude quanto à minha fraqueza, Ele aliviara meu sofrimento. 

Mais tarde, os policiais malignos nos detiveram sob a acusação de “perturbar a ordem pública”. 

Naquela noite, algemaram cada um de nós a um bloco de cimento separado de cem a duzentos quilos, 

aos quais permanecemos acorrentados até a noite seguinte, quando nos transportaram novamente 

para a casa de detenção local. 

Entrar na casa de detenção era como ser jogado em um tipo de inferno. Os guardas prisionais 

me forçaram a fazer uma corrente de lâmpadas coloridas. No princípio, me fizeram fazer uma 

corrente de seis mil lâmpadas por dia, mas, depois disso, a quantidade aumentou a cada dia até que, 

no fim, chegaram a doze mil. Como resultado dessa carga excessiva de trabalho diário, desgastei 

meus dedos até os ossos, mas ainda era incapaz de completar a tarefa. Eu não tinha escolha, senão 

continuar prendendo as lâmpadas a noite toda. Às vezes, eu realmente não conseguia aguentar e 

queria tirar um cochilo, mas tão logo me viam, batiam cruelmente em mim. Os guardas prisionais 

chegavam até a incitar os valentões da prisão falando alto: “Se esses condenados não derem conta 

do trabalho nem o fizerem direito, vocês deveriam lhes dar umas injeções de ‘penicilina’”. Dar uma 

injeção de “penicilina” significava dar uma joelhada na virilha de um detento, meter o cotovelo no 

meio de suas costas enquanto ele estava curvado de dor e, então, usar o calcanhar para dar um pisão 

no pé do preso. Esse método cruel podia, às vezes, fazer a pessoa desmaiar no lugar e até ficar 

aleijado para o resto da vida. Nessa prisão diabólica, fiz trabalho árduo diário todos os dias e ainda 

tinha que levar surras cruéis. Além disso, as três refeições com que nos alimentavam cada dia não 

eram apropriadas nem para cães nem porcos: os pratos que comíamos eram preparados com folhas 

de rabanete sem tempero e repolho do pântano (que frequentemente estava misturado com folhas 

podres, raízes, areia e lama), com cerca de cento e cinquenta gramas de arroz e uma xícara da água 

que foi usada para lavar o arroz. O dia inteiro, eu sentia tanta fome que meu estômago roncava 

constantemente. Nesse tipo de ambiente, eu só tinha a Deus Todo-Poderoso de quem depender; 

sempre que eu levava uma surra, orava urgentemente, implorando a Deus que me desse fé e força 



para poder vencer as tentações de Satanás. Depois de mais de vinte dias sendo assolado e 

atormentado, meu corpo havia definhado irreconhecivelmente: eu não tinha forças nas pernas nem 

nos braços, não conseguia ficar em pé ereto e não tinha forças nem para esticar os braços. No entanto, 

os guardas perversos não só eram indiferentes ao meu sofrimento, como desviavam as poucas 

centenas de yuanes que minha família me enviava. Com o passar do tempo, minha condição física 

ficou cada vez pior; fiquei tão fraco que não conseguia evitar de reclamar para mim mesmo: “Por 

que, neste país, uma pessoa que crê em Deus tem que ser submetida a tal sofrimento? A razão pela 

qual difundo o evangelho não é para levar as pessoas para diante de Deus para receberem a salvação 

de Deus? E eu nem cometi crime algum”. Quanto mais eu pensava nisso, mais difícil era aguentar e 

mais injustiçado eu em sentia. Tudo o que podia fazer era orar continuamente a Deus e implorar-

Lhe que tivesse piedade de mim e me salvasse. No meio da miséria e da impotência, Deus me levou 

a lembrar de um hino de Suas declarações: “2 Talvez vocês se lembrem destas palavras: 

‘Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais 

abundantemente um eterno peso de glória’. Essas palavras são o que Deus realizará 

nos últimos dias. E serão realizadas sobre aqueles cruelmente afligidos pelo grande 

dragão vermelho na terra onde ele repousa. O grande dragão vermelho é perseguidor 

e inimigo de Deus; assim, nessa terra, aqueles que creem em Deus estão sujeitos a 

humilhação e perseguição. É por isso que essas palavras se tornarão realidade no seu 

grupo de pessoas. 3 É muito difícil para Deus realizar a Sua obra na terra do grande 

dragão vermelho, mas é através de tal dificuldade que Ele realiza uma etapa da Sua 

obra para manifestar Sua sabedoria e Seus feitos maravilhosos. Deus aproveita essa 

oportunidade para completar esse grupo de pessoas. Em função do sofrimento delas, 

do seu calibre e de todo seu caráter satânico nessa terra impura, Deus realiza a Sua 

obra de purificação e conquista, para que, a partir daí, Ele possa ganhar glória e 

ganhar aqueles que testemunham Seus feitos. Esse é o significado pleno de todos os 

sacrifícios que Deus criou para esse grupo de pessoas” (de ‘Vocês são aqueles que receberão 

a herança de Deus’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). As palavras de Deus me deram 

consolo e encorajamento enormes e me capacitaram a entender Sua vontade. Porque cremos em 

Deus em um país ateu, somos destinados a suportar a coerção e a perseguição do demônio Satanás; 

entretanto, o fato de sermos sujeitados a essa angústia é permitido por Deus, portanto, sofrer assim 

tem valor e significado. É exatamente por meio de tais perseguição e sofrimento que Deus planta a 

verdade dentro de nós, dessa forma, nos qualificando a portar Sua promessa. Esse “sofrimento” é a 

bênção de Deus, e ser capaz de permanecer leal a Deus durante esse sofrimento é um testemunho 

da vitória de Deus sobre Satanás, e também é evidência convincente de que fui ganho por Deus. 

“Hoje”, pensei, “porque sigo a Deus, eu sofro tal perseguição nas mãos dos demônios do Partido 

Comunista Chinês, e isso é Deus demonstrando-me favor especial, então, por direito, eu deveria me 

submeter às orquestrações de Deus e encarar isso e aceitá-lo alegremente com uma firme paz de 

espírito”. Eu lembrei-me de outra das declarações de Deus, proferidas na Era da Graça: “Bem-



aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos 

céus” (Mateus 5:10). Naquele momento, eu tive ainda mais fé e força: independentemente de como 

Satanás e demônios pudessem me torturar, eu estava determinado a não ceder a eles e jurei que 

testemunharia e satisfaria a Deus! Imbuídas de autoridade e poder, as palavras de Deus haviam 

dispersado a desolação e impotência que eu havia sentido por dentro e aliviado o sofrimento físico 

ruinoso a que fora submetido. Elas me permitiram ver a luz nas trevas, e meu espírito ficou mais 

forte e mais inquebrantável. 

Mais tarde, apesar de não ter nenhuma evidência, o governo chinês me impôs uma sentença de 

um ano de reeducação pelo trabalho. Quando a polícia me transportou para o campo de trabalho, os 

guardas da prisão viram que eu era um pouco mais do que pele e ossos e mal parecia um ser humano 

mais. Temendo que eu fosse morrer, eles não ousaram me aceitar, então os policiais não tiveram 

escolha senão levar-me de volta à casa de detenção. Até então, eu havia sido torturado por aquela 

polícia maligna ao ponto de não ser capaz de comer, mesmo assim não só não me deram tratamento 

médico, como disseram que eu estava fingindo. Quando viram que eu não conseguia engolir comida 

alguma, arranjaram alguém para abrir minha boca e enfiaram a comida à força. Ao verem que eu 

estava com problemas para engolir, bateram em mim. Ao todo, por três vezes, me alimentaram à 

força e me bateram como uma boneca de trapos. Vendo que não poderiam enfiar mais comida em 

mim, não tiveram alternativa senão levar-me para o hospital. Os exames revelaram que minhas veias 

se haviam endurecido; meu sangue se tornara uma pasta preta e não conseguia circular 

adequadamente. O médico disse: “Se este homem for detido por mais tempo, sem dúvida morrerá”. 

No entanto, a polícia maligna e odiosa ainda não me deixaria ir. Mais tarde, com minha vida 

resistindo por um fio, os outros prisioneiros disseram que não havia esperança para mim e que eu 

era um caso perdido. Naquele tempo, eu estava em completa agonia; achava que, por ser tão jovem 

e tendo aceitado a obra dos últimos dias por Deus apenas recentemente, havia ainda tanta coisa para 

eu desfrutar e eu ainda não havia visto o dia da glória de Deus. Realmente, eu não estava resignado 

a ser torturado até a morte pelo governo chinês. Eu desprezava absolutamente essa matilha de 

policiais malignos completamente sem coração e tinha ainda mais ódio desse regime maléfico, 

perverso e satânico que desafiava o Céu, que era o governo chinês. Foi ele que me privou de minha 

liberdade de seguir o Deus verdadeiro, e foi ele que me havia trazido à beira da morte e não me 

permitiria adorar o Deus verdadeiro. O Partido Comunista freneticamente resiste a Deus, 

cruelmente persegue os cristãos e deseja exterminar todos os que creem em Deus e transformar a 

China em uma região sem Deus. Esse perverso demônio Satanás é sem dúvida o inimigo que 

irreconciliavelmente se opõe a Deus e, além do mais, é o inimigo que eu jamais posso perdoar. Jurei 

que ainda que eu fosse torturado até a morte naquele dia, eu absolutamente não faria concessões 

nem cederia a Satanás! Em meu sofrimento e indignação, relembrei algo que Deus dissera: 

“Milhares de anos de ódio estão concentrados no coração, milênios de 

pecaminosidade estão gravados no coração — como isso poderia não inspirar aversão? 

Vingue Deus, elimine completamente Seu inimigo, não permita que ele continue a 



correr desenfreado, não permita mais que ele cause tantos problemas quanto deseje! 

Agora é a hora: desde muito o homem tem reunido toda a sua força, tem dedicado 

todos os seus esforços, tem pago cada preço para isto, para arrancar a face hedionda 

desse demônio e para permitir que as pessoas, que foram cegadas e suportaram todo 

tipo de sofrimento e dificuldade, se ergam de sua dor e deem as costas para esse velho 

diabo mau” (de ‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra manifesta em carne”). Depois de ponderar sobre 

as palavras de Deus, vi com maior clareza ainda a face demoníaca, cruel e maligna do governo chinês 

e reconheci que, naquele mesmo instante, eu estava travando uma batalha espiritual entre a vida e 

a morte, entre o bem e o mal. O objetivo do governo chinês em devastar-me daquele jeito era me 

forçar a abandonar Deus e traí-Lo, mas Deus me havia lembrado e encorajado a permanecer forte, 

livrar-me das garras que a morte tinha sobre mim e dar um testemunho vitorioso de Deus. Não 

poderia retroceder à negatividade; eu tinha que cooperar diligentemente com Deus e submeter-me 

às Suas orquestrações e arranjos. Como Pedro, eu tinha que me submeter à morte e, em meu último 

momento de vida, dar um testemunho firme e retumbante de Deus e consolar Seu coração. Minha 

vida estava nas mãos de Deus e, embora Satanás pudesse ferir e abater meu corpo físico, ele não 

poderia destruir minha alma, muito menos fazer alguma coisa para obstruir minha determinação de 

crer em Deus e buscar a verdade. Se eu sobrevivesse ou não àquele dia, meu único desejo era confiar 

minha vida a Deus e aceitar Suas orquestrações; mesmo se eu tivesse que ficar aleijado até a morte, 

eu absolutamente não me renderia a Satanás! Quando me tornei disposto a sacrificar a minha vida 

e resolvi dar testemunho de Deus, Deus abriu uma saída para mim ao despertar outros detentos para 

me alimentar. Quando isso aconteceu, fiquei cheio de ânimo; bem no fundo, eu sabia que Deus 

estava ao meu lado e havia sempre estado comigo. O tempo todo, Ele havia estado me guardando e 

protegendo, sendo empático com minha fraqueza e cuidadosamente arranjando tudo para mim. 

Naquele tenebroso covil de diabos, muito embora meu corpo tivesse sido assolado, dentro de meu 

coração, eu não mais sentia tanta dor e angústia. Depois disso, os guardas malignos me mantiveram 

detidos por outros quinze dias, mas, vendo que minha vida estava resistindo por um fio e que eu 

poderia morrer a qualquer momento, finalmente não tiveram escolha a não ser me soltar. No início, 

eu pesava mais de cinquenta quilos, mas durante os quase dois meses em que fiquei preso, eu havia 

sido atormentado até virar só pele e ossos, pesando meros vinte e cinco ou trinta quilos, e minha 

vida estava em jogo. Mesmo assim, essa matilha de monstros ainda queria me multar em dez mil 

yuans. No fim, vendo que minha família realmente não tinha como levantar tão grande soma de 

dinheiro, eles exigiram seiscentos yuans para cobrir minhas despesas alimentares, e só depois que 

foram pagas, me deixaram ir. 

Sofrer essa tortura desumana e cruel nas mãos do governo chinês me deixou sentindo como se 

eu tivesse escapado por pouco das portas do Inferno. O fato de eu poder sair vivo foi completamente 

graças à proteção e ao cuidado de Deus; foi Deus me mostrando Sua grande salvação. Pensando no 

amor de Deus, me senti duplamente tocado e ganhei uma apreciação ainda mais profunda pela 

preciosidade das palavras de Deus. Daí que, depois disso, eu li avidamente Suas declarações todos 



os dias e orei a Deus com frequência. Gradualmente, ganhei mais e mais entendimento da obra que 

Deus estava fazendo para salvar a humanidade nos últimos dias. Depois de um tempo, sob o cuidado 

de Deus, meu corpo pouco a pouco se recuperou, e eu novamente comecei a difundir o evangelho e 

a dar testemunho da obra dos últimos dia por Deus. Entretanto, enquanto o regime satânico 

permanecer de pé, ele nunca deixará de tentar perturbar e destruir a obra de Deus. Mais tarde, fui 

novamente submetido à perseguição frenética e prisão pela polícia do governo chinês. 

Um dia em novembro de 2004, o vento invernal soprava um frio intenso, e o ar rodopiava com 

grossos flocos de neve. Enquanto difundíamos o evangelho, eu e alguns de meus irmãos e irmãs 

éramos secretamente seguidos pela polícia do Partido Comunista Chinês. Às oito horas daquela 

noite, estávamos no meio de um encontro, quando repentinamente ouvimos a explosão de batidas e 

gritos à porta: “Abram! Abram a porta! Somos da Agência de Segurança Pública! Se vocês não 

abrirem esta porta agora mesmo, vamos chutá-la para dentro!”. Sem tempo para pensar, 

apressadamente escondemos nossos aparelhos de vídeo, livros e outros materiais. Um momento 

depois, cinco ou seis policiais irromperam pela porta, atacando como um bando de bandidos ou 

ladrões. Um deles berrou: “Não se movam! Coloquem as mãos na cabeça e agachem-se perto da 

parede!”. Imediatamente, alguns policiais se apressaram a entrar em cada quarto e viraram tudo de 

cabeça para baixo. Confiscaram quatro aparelhos de vídeo portáteis e alguns livros sobre a f é em 

Deus. Prontamente depois disso, forçaram-nos a entrar nos carros de polícia e nos levaram para a 

delegacia de polícia local. No caminho, cena após cena da horrível tortura exercida sobre mim pelos 

policiais malignos no ano anterior voaram por minha memória e, inevitavelmente, fiquei muito 

nervoso, sem saber o que mais essa polícia diabólica poderia fazer para me atormentar desta vez. 

Temendo que não fosse capaz de aguentar a crueldade deles e que eu pudesse acabar fazendo alguma 

coisa para trair a Deus, orei silenciosa e sinceramente a Ele. De repente, relembrei algumas das 

palavras de Deus que havíamos lido durante uma congregação alguns dias antes: “Estou cheio de 

esperança com relação aos Meus irmãos e irmãs, e acredito que vocês não estejam 

desanimados nem desencorajados; não importa o que Deus faça, vocês são como um 

pote de fogo — vocês nunca são mornos e você podem persistir até o fim, até que a 

obra de Deus esteja totalmente revelada […]” (de ‘A senda… (8)’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). “Que todos possamos fazer esse juramento diante de Deus: ‘Trabalhar unidos! 

Devoção até o fim! Jamais nos apartarmos, para sempre juntos!’. Que Meus irmãos e 

irmãs estabeleçam essa determinação diante de Deus, de maneira que nosso coração 

não se desvie e nossa vontade seja inabalável!” (de ‘A senda… (5)’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). As palavras de Deus me sacudiram até o âmago. Pensei em como Deus havia descido do 

Céu para a terra e Se submetido a muitas provações e tribulações em Sua obra de trazer salvação à 

humanidade. É Sua esperança que as pessoas permaneçam inabalavelmente leais a Ele até o fim, 

não importando quão difícil seja sua circunstância. Como alguém escolhido por Deus e alguém que 

havia desfrutado a provisão de Suas declarações, tocava a mim oferecer-me inteiramente a Ele. 

“Independentemente de quanto eu possa sofrer ou ser atormentado”, pensei, “meu coração deve 



permanecer cheio de fé; meus sentimentos para com Deus não devem mudar, e minha vontade não 

deve vacilar. Tenho que dar um retumbante testemunho de Deus e absolutamente não devo me 

render ou ceder a Satanás. Além do mais, não devo trair a Deus só para que eu possa continuar a 

arrastar uma existência ignóbil e sem sentido. Deus é o Único de quem dependo e, mais do que isso, 

Ele é meu forte alicerce. Enquanto eu genuinamente cooperar com Deus, Ele certamente me levará 

à vitória sobre Satanás”. Assim, em silêncio eu tomei esta resolução com Deus: “Ó Deus! Mesmo que 

eu tenha que sacrificar minha vida, serei testemunha de Ti. Não importa que tipo de sofrimento eu 

enfrente, permanecerei no caminho verdadeiro. Absolutamente me recuso a ceder a Satanás!”. 

Revigorado pelas palavras de Deus, minha fé cresceu cem vezes mais, e eu encontrei a fé e a resolução 

para sacrificar tudo para ser testemunha de Deus. 

Assim que chegamos à delegacia de polícia, os policiais se apressaram a se aquecer perto do 

fogão. Cada um deles me fitou e, com sobrancelhas franzidas e olhos incandescentes, eles me 

questionaram com voz severa: “Comece a falar! Qual é o seu nome? A quantas pessoas você difundiu 

o evangelho? Com quem você esteve em contato? Quem é o líder de sua igreja?”. Vendo que eu estava 

determinado a permanecer em silêncio, um dos policiais malignos revelou sua natureza bruta ao me 

atacar e violentamente me agarrar pelo pescoço. Em seguida, bateu minha cabeça contra a parede 

repetidamente, até eu me sentir tonto e com os ouvidos zunindo. A seguir, ele levantou o punho e 

agrediu meu rosto e minha cabeça ferozmente enquanto gritava: “Você é o maldito líder, não é? Fale! 

Se não, eu vou pendurar você no topo do prédio e deixar você congelar até morrer!”. Aqueles policiais 

malignos bateram em mim cruelmente por meia hora completa ou mais, até que eu estivesse vendo 

estrelas e meu nariz jorrasse sangue. Vendo que eles não obteriam as respostas que queriam, me 

levaram de volta à Agência de Segurança Pública. No caminho, pensei sobre a surra insana que havia 

acabado de levar dos policiais malignos, e uma onda involuntária de medo me percorreu. Pensei 

comigo mesmo: “Já que eles foram tão severos comigo logo que eu cheguei à delegacia de polícia 

local, então até onde chegará, em sua crueldade, a polícia na Agência de Segurança Pública para me 

torturar? As coisas não parecem boas para mim. Pode ser que eu não saia vivo desta vez”. Enquanto 

eu ruminava isso, meu coração estava cheio de uma sensação indescritível de desespero e tristeza. 

Em meio a minha angústia e impotência, de repente, lembrei-me de como Deus me havia permitido 

sobreviver miraculosamente no ano anterior, quando a polícia maligna me havia torturado até quase 

a morte. Imediatamente eu me esclareci e pensei: “Se vivo ou morro, está nas mãos de Deus, não 

está? Sem a permissão de Deus, Satanás não poderá ter êxito em me matar, não importa o que tente. 

Já vi os feitos maravilhosos de Deus no passado, então, como pude ter esquecido? Como pude estar 

tão incrédulo?”. Naquele momento, vi que minha estatura era ainda imatura demais — quando 

confrontado com a provação da morte iminente, eu ainda era incapaz de permanecer ao lado de 

Deus. Não pude deixar de relembrar uma das declarações de Deus: “Viver em sua mente é ser 

capturado por Satanás e isso é um beco sem saída. É muito simples agora: olhe para 

Mim com seu coração e imediatamente seu espírito se tornará forte, você terá uma 

senda para praticar e Eu guiarei cada passo seu. Minha palavra será revelada a você 



em todos os momentos e em todos os lugares. Não importa onde ou quando, ou quão 

adverso seja o ambiente, Eu mostrarei a você claramente e Meu coração será revelado 

a você, se você olhar para Mim com seu coração; dessa forma, você correrá adiante 

estrada abaixo e nunca perderá seu caminho” (de ‘Capítulo 13’ das Declarações de Cristo no 

princípio em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus eram um farol mostrando o 

caminho, trazendo-me mais e mais clareza de pensamento. Reconheci que Deus queria usar esse 

ambiente árduo para me purificar, de modo que em tempos de crise eu abandonasse minhas noções 

e imaginações e preocupações com a carne, e avançasse, enquanto confiava somente em Deus e 

dependia de Suas palavras. Esse era um momento crucial no qual Deus estava me levando a 

experimentar Sua obra, e eu sabia que, absolutamente, não devia recuar. Tinha que colocar minha 

vida e morte inteiramente nas mãos de Deus e confiar em Deus enquanto lutava contra Satanás até 

o fim! 

Quando chegamos à Agência de Segurança Pública, os policiais outra vez nos separaram e 

interrogaram cada um de nós individualmente. Enquanto, de modo contínuo, tentavam me forçar a 

contar-lhes os detalhes pertinentes a minha crença em Deus, um dos policiais malignos viu  que eu 

insistia em manter minha boca fechada, o que fez com que ele entrasse em fúria: “Você realmente 

acha que pode se safar dando uma de mudo pra cima de nós? Eu não tenho paciência para isso!” Ao 

dizer isso, ele me agarrou pelo pescoço com ambas as mãos e me arremessou ao chão como um saco 

de areia. Então, o outro policial cruel avançou e começou a me chutar e pisotear todo, até que eu 

rolasse de dor. Depois disso, eles colocaram seus pés em minha cabeça e apertaram com força, 

esfregando-a para a frente e para trás. Eu ainda não me havia recuperado totalmente da tortura 

selvagem que sofrera no ano anterior, assim, depois de apanhar tão cruelmente, de repente, me senti 

tonto e com náuseas. Em total agonia da cabeça aos pés, eu me encolhi como uma bola. A seguir, o 

policial maligno foi arrancar meus sapatos e meias e, então, me forçou a ficar em pé descalço no 

chão. O frio era tão congelante que meus dentes batiam involuntariamente e ambos os pés ficaram 

completamente dormentes. Senti que não poderia aguentar muito mais tempo e que eu cairia no 

chão a qualquer momento. Defrontando os tormentos cruéis desses policiais malévolos, não pude 

deixar de sentir uma ira ardente e indignação. Eu desprezava esses lacaios totalmente malignos do 

diabo e detestava o vil e reacionário governo chinês. Ele se opõe ao Céu e é inimigo de Deus e, para 

me fazer trair a Deus e rejeitá-Lo, me assolava e torturava, obcecado por me matar. Diante da 

crueldade e malícia de Satanás, pensei mais ainda no amor de Deus. Fiquei pensando no fato de que, 

para trazer a salvação para a humanidade e pelo bem de nossa existência futura, Ele havia tolerado 

extrema humilhação enquanto andou em pessoa entre nós para fazer Sua obra. Ele havia entregado 

Sua vida por nós e agora, pacientemente, expressava com sinceridade Suas palavras para nos guiar 

pela senda da busca da verdade para alcançar salvação. Contabilizando todo o preço meticuloso que 

Deus havia pagado pela salvação da humanidade, senti que ninguém me amava mais do que Deus; 

Deus apreciava minha vida mais do que qualquer outra pessoa. Satanás só podia me ferir, devorar 

ou matar. Exatamente nesse momento, senti ainda mais afeição e adoração por Deus brotarem em 



meu coração e não pude deixar de orar silenciosamente a Ele: “Deus, obrigado por me guiar e salvar 

assim. Independentemente de quanto Satanás me torture hoje, eu definitivamente trabalharei 

arduamente para cooperar Contigo. Juro que não cederei nem me renderei ao diabo!”. Com o 

encorajamento do amor de Deus, embora meu corpo físico estivesse fraco e sem forças pelo tormento, 

meu coração estava firme e forte, e nem uma vez sequer eu cedi àqueles policiais cruéis. Eles 

continuaram a me torturar até uma hora da manhã seguinte, quando, vendo que realmente não 

conseguiriam nenhuma resposta de mim, não tiveram escolha senão me levar de volta para a casa 

de detenção. 

Depois de chegar à casa de detenção, os policiais cruéis novamente incitaram os valentões da 

prisão a pensar em qualquer maneira que pudessem usar para me punir. Até então, eu já havia sido 

tão atormentado que meu corpo estava coberto de cortes e contusões; eu estava completamente 

lânguido e, tão logo entrei em minha cela, fui derrubado direto no chão congelante. Vendo-me assim, 

sem outra palavra, os valentões da prisão me levantaram e agrediram minha cabeça com seus 

punhos. Bateram em mim até minha cabeça rodar e, novamente, eu caí pesadamente no chão. 

Depois disso, todos os detentos vieram me provocar, forçando-me a pressionar uma das mãos no 

chão e a outra sobre minha orelha e, então, rodar em círculos no chão feito um compasso. Depois de 

me verem cair tonto no chão antes de completar umas duas rotações, eles me chutaram e bateram 

outra vez. Um dos detentos até deu um soco violento em meu abdômen, fazendo-me perder a 

consciência imediatamente. Depois disso, os detentos receberam instruções dos guardas do presídio 

para me torturar e abusar de mim de um modo diferente todos os dias, e me obrigar a fazer todo o 

trabalho sujo das tarefas diárias, tais como lavar todos os pratos, limpar os sanitários e assim por 

diante. Fui até forçado a tomar banhos frios nos dias de neve. Além do mais, cada vez que eu tomava 

um banho, eles me forçavam a me ensaboar da cabeça aos pés e depois deixavam cair a água gelada 

lentamente por todo o meu corpo. Depois de tomar banho por quase meia hora, eu sentia tanto frio 

que estava todo roxo e tremendo. Defrontado com essa tortura e crueldade desumana, eu orava a 

Deus constantemente, apavorado porque, se eu abandonasse Deus, me tornaria um completo 

prisioneiro de Satanás. Através da oração, as palavras de Deus, de modo constante, ressoavam em 

mim e me guiavam: “Aqueles a quem Deus Se refere como vencedores são aqueles que 

ainda são capazes de prestar testemunho, de manter sua confiança e sua devoção a 

Deus, quando estiverem sob a influência de Satanás e sob o cerco de Satanás, isto é, 

quando estiverem cercados pelas forças das trevas. Se você ainda for capaz de manter 

um coração puro e o seu genuíno amor por Deus, não importa o quê, você mantém o 

testemunho diante de Deus, é isso a que Deus Se refere como sendo um vencedor” (de 

‘Você deve manter sua devoção a Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus 

eram luz, iluminando e acalmando meus pensamentos. Eu sabia que estar sob o cerco de Satanás 

era exatamente o momento em que eu precisava ter lealdade e amor a Deus. Muito embora esse 

ambiente miserável tivesse trazido sofrimento e tormento ao meu corpo físico, ocultos atrás disso 

estavam abundantes bênçãos e amor de Deus. Foi Deus que me havia concedido a oportunidade de 



ser testemunha Dele em frente a Satanás e de completamente humilhar e derrotar Satanás. Portanto, 

enquanto era submetido a esse sofrimento, avisava a mim mesmo, repetidamente, que eu deveria 

ser paciente até o fim, ser testemunha de Deus através da confiança em Sua orientação nesse covil 

tenebroso de demônios e me esforçar para ser um vencedor. Guiado pelas palavras de Deus, meu 

coração ficou mais firme e forte. Apesar da fraqueza e do tormento torturando meu corpo físico, eu 

tinha fé que poderia suportar tudo isso e lançar uma batalha de vida ou morte contra Satanás e ser 

testemunha de Deus com meu último suspiro. 

Depois de estar preso por mais de vinte dias, de repente peguei uma gripe severa. Meus braços 

e pernas se tornaram doloridos e lânguidos, eu estava completamente esvaído de forças, e minha 

mente ficou confusa. Com minha condição piorando e as incessantes surras e torturas pelos outros 

prisioneiros, senti-me incapaz de resistir mais tempo. No meu coração, senti-me especialmente 

fraco e deprimido, e pensei comigo mesmo: “Quando terminarão esse tormento e crueldade diários? 

Parece que vou ser sentenciado desta vez, então não há muita esperança de que eu sairei daqui com 

vida”. Assim que pensei nisso, meu coração repentinamente sentiu como se tivesse caído em um 

abismo sem fundo, e eu afundei em desespero e dor tão profundos que não conseguia encontrar uma 

saída. Em minha hora de maior desespero, relembrei um hino das palavras de Deus: “Não quero 

que você seja capaz de falar muitas palavras comoventes ou contar muitas histórias 

emocionantes; antes, Eu peço que você seja capaz de dar um excelente testemunho de 

Mim e que você possa entrar na realidade de modo pleno e profundo. […] Não pensem 

mais em suas próprias perspectivas e ajam como vocês resolveram diante de Mim 

para submeter-se às orquestrações de Deus em todas as coisas. Todos os que estão 

dentro da Minha casa devem fazer o máximo possível; você deve dar o melhor de si 

para a última etapa da Minha obra na terra. Você está mesmo disposto a colocar essas 

coisas em prática?” (de ‘Você realmente consegue se submeter às orquestrações de Deus?’ em 

“Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Linha por linha, as palavras de Deus batiam em meu 

coração, fazendo com que eu me sentisse profundamente envergonhado. Pensei em quantas vezes 

eu havia chorado lágrimas amargas e fiquei determinado a dedicar-me a Deus em todas as coisas e 

me submeter a Suas orquestrações e arranjos. Também pensei sobre como eu havia jurado por 

minha vida diante de Deus, quando as palavras de Deus me haviam guiado enquanto eu aguentava 

sofrimento e tortura, que eu seria testemunha de Deus, mas que quando Deus realmente necessitou 

que eu pagasse um preço verdadeiro para satisfazer a Ele, em vez disso, eu havia me agarrado 

abjetamente à vida e temido a morte, preocupado apenas com o que aconteceria ao meu corpo físico. 

Eu havia ignorado completamente a vontade de Deus e só pensado em escapar de minha situação 

difícil e ir para um lugar seguro o mais cedo possível. Vi como eu era realmente baixo e desprezível; 

eu não tinha fé suficiente em Deus e estava, por demais, cheio de engano. Eu era incapaz de dar 

qualquer devoção real a Deus e não tinha um osso em meu corpo genuinamente obediente. Naquele 

momento, entendi que, na obra de Deus nos últimos dias, o que Ele queria era a lealdade e o amor 

verdadeiro da humanidade; essas são as últimas exigências de Deus e as tarefas finais que Ele 



confiou à humanidade. “Como uma pessoa que crê em Deus”, pensei, “eu deveria colocar-me 

completamente em Suas mãos. Porque a minha vida me foi dada por Deus, Ele tem a palavra final 

sobre se eu vivo ou morro. Considerando que eu escolhi a Deus, eu deveria me oferecer a Ele e 

submeter-me a Suas orquestrações; independentemente de a que sofrimento e humilhação eu possa 

ser submetido, devo dedicar-me a Deus com minhas ações. Eu não deveria ter minhas próprias 

escolhas e exigências; esse é meu dever, assim como o raciocínio que eu deveria ter. O fato de eu 

ainda ser capaz de respirar e estar vivo era tudo devido à proteção e cuidado de Deus; isso era a Sua 

provisão de vida — do contrário, eu não teria sido assolado até a morte por esses diabos há muito 

tempo? Quando eu passei por tão profundo sofrimento e dificuldade pela primeira vez, Deus me 

havia levado a vencê-los. Que razão tinha eu agora para perder a fé em Deus? Como poderia ser 

negativo e fraco, me recolhendo e desejando fugir?”. Quando me ocorreu esse pensamento, 

silenciosamente confessei minha culpa a Deus: “Deus Todo-Poderoso! Sou tão egoísta e ganancioso; 

só quis desfrutar Teu amor e bênçãos, no entanto, tenho sido relutante quanto a dedicar-me 

sinceramente a Ti. Quando penso em ter que resistir ao sofrimento da prisão de longa duração, só 

quero escapar e evitá-la. Realmente feri Teus sentimentos terrivelmente. Ó Deus! Não desejo 

continuar a afundar mais fundo; só quero me submeter a Tuas orquestrações e arranjos e aceitar 

Tua orientação. Mesmo que eu morra na prisão, ainda quero ser testemunha de Ti. Embora possa 

ser torturado até a morte, permanecerei leal a Ti até o fim!”. Depois de orar, senti-me duplamente 

tocado. Embora eu ainda estivesse sentindo as mesmas dores de antes, no meu coração, senti fé e 

determinação para não desistir enquanto não tivesse cumprido meu juramento de satisfazer a Deus. 

Tão logo me tornei resoluto e confiante de que eu daria testemunho de Deus até a morte, algo 

miraculoso aconteceu. Numa manhã bem cedo, eu saí da cama e descobri que não sentia nenhum 

dos pés. Eu estava completamente incapaz de ficar em pé, quanto mais andar. A princípio, a polícia 

maligna não acreditou em mim; assumindo que eu estava fingindo, tentaram me forçar a me 

levantar. Entretanto, não importando o quanto eu tentasse, não conseguia ficar de pé. Eles voltaram 

no dia seguinte e me examinaram novamente. Notando que meus pés estavam gelados e 

completamente sem circulação sanguínea, ficaram convencidos de que eu estava paralisado. Depois 

disso, eles informaram a minha família que ela podia levar-me para casa. No dia em que fui para 

casa, os sentidos foram miraculosamente restaurados aos meus pés e eu não tive o menor problema 

para caminhar! Lá no fundo, eu sei que tudo isso foi graças a Deus Todo-Poderoso mostrando 

compaixão por minha fraqueza. Ele Mesmo havia aberto uma saída para mim, permitindo-me sair 

livre do covil de Satanás sem impedimentos, depois de eu ter sido ilegalmente detido por um mês 

pelo governo chinês. 

Depois de ter sido detido e sujeitado às torturas cruéis e desumanas do governo chinês por duas 

vezes, muito embora eu tivesse sofrido muito fisicamente e até chegasse perto de morrer, essas duas 

experiências extraordinárias, na verdade, formaram uma base sólida sobre a minha senda para ter 

fé em Deus. Em meio a meus sofrimentos e tribulações, Deus Todo-Poderoso me havia concedido a 

rega mais prática da verdade e da provisão de vida, não só me permitindo completamente perceber 



o que é o governo chinês, seu ódio pela verdade, sua inimizade com Deus e seu semblante demoníaco, 

e familiarizar-me com seus crimes hediondos de resistir freneticamente a Deus e perseguir Seus 

crentes, mas também me conceder um apreço pelo poder e autoridade das palavras de Deus. O fato 

de eu ser capaz de escapar das garras malignas do Partido Comunista Chinês com minha vida, duas 

vezes, foi completamente o resultado do cuidado e da misericórdia de Deus. Além do mais, foi uma 

materialização e confirmação da extraordinária força vital de Deus. Agora, percebi profundamente 

que, a qualquer hora e em qualquer lugar, Deus Todo-Poderoso sempre foi meu único suporte e 

salvação! Nesta vida, não importa que perigos ou dificuldades eu possa encontrar, eu estava 

resolvido a permanecer comprometido a seguir Deus Todo-Poderoso, ativamente difundindo Sua 

palavra e dando testemunho do nome de Deus, e retribuir o amor de Deus com minha devoção 

genuína! 

 

7. Tendo sido devastado por demônios, percebo mais ainda como é 

preciosa a graça de Deus 

Por Xu Qiang, região autônoma da Mongólia Interior 

Meu nome é Xu Qiang. Eu costumava trabalhar como empreiteiro, liderando grandes equipes 

de pessoal em projetos de engenharia todos os anos, e tinha uma renda respeitável. Aos olhos dos 

meus pares, eu tinha uma família perfeita, uma carreira estável e perspectivas ilimitadas; devem ter 

me considerado a mais sortuda das pessoas. Mas, ao mesmo tempo que desfrutava de um estilo de 

vida materialista, sempre tive uma sensação inexplicável de vazio. Isso era especialmente verdadeiro 

em relação aos meus esforços constantes para conseguir projetos: tinha de bajular os líderes dos 

departamentos relevantes, tentando ler o pensamento deles por sua linguagem corporal e sempre 

precisando empregar o grau certo de subserviência e adulação para conseguir o que queria; do 

contrário, não ganharia dinheiro algum. Além de tudo isso, tinha de lidar com conspirações entre 

meus colegas, com a guarda que sempre mantinham contra os outros e seus esquemas. Isso tudo me 

fazia quebrar a cabeça ainda mais. Por essas razões, me sentia muito desmoralizado e extremamente 

exausto; parecia ter me transformado em uma marionete, uma máquina de ganhar dinheiro, e tinha 

perdido completamente toda a dignidade e integridade próprias. Foi assim até 1999, quando aceitei 

a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Fiquei profundamente comovido pela libertação 

advinda da vida na igreja e pela simplicidade e honestidade de meus irmãos e irmãs. Quis muito 

viver essa vida da igreja, ter comunhão com meus irmãos e irmãs sobre a palavra de Deus e conversar 

sobre as experiências individuais e o conhecimento das palavras de Deus. Também apreciei muito 

esses tempos. Enquanto continuei lendo as declarações de Deus e participando nas congregações, 

passei a entender muitas verdades e minha alma encontrou uma libertação enorme. Fiquei 

sobretudo feliz por finalmente ter encontrado a vida e a felicidade verdadeiras. Meu coração se 

encheu de gratidão a Deus: se não tivesse sido por Deus ter me resgatado do mar de sofrimento do 

mundo, eu nunca teria tido algo pelo que ansiar na vida. Mais tarde, comecei a espalhar o evangelho 

ativamente, me envolvendo, de maneira feliz e incansável, com aquelas pessoas que investigavam o 



caminho verdadeiro e capacitando-as a também ouvir a voz de Deus e ganhar a salvação de Deus 

Todo-Poderoso. 

Mas na China, um país ateu, os cidadãos não dispõem de democracia nem direitos humanos e 

os que acreditam em Deus e adoram Deus estão particularmente sujeitos a enfrentar coerção e 

perseguição do governo do Partido Comunista Chinês. Por causa da minha crença em Deus, também 

fui pego pelo governo do PCC, submetido à sua tortura cruel e desumana e passei quase dois anos 

de uma vida infernal em uma prisão do PCC. Após experimentar esse período difícil e doloroso da 

minha vida, vi claramente a essência demoníaca da resistência frenética a Deus e do ódio à verdade 

pelo governo do PCC e ganhei um apreço até mais profundo pelo fato de as palavras de Deus serem 

a verdade. Suas palavras seriam a minha vida e me apontariam o caminho adiante. Não fosse pela 

orientação constante das palavras de Deus, me dando força e fé, não seria possível que eu ainda 

estivesse vivo hoje. Nunca esquecerei a graça da salvação de Deus pelo resto da vida!  

Era a manhã do dia 18 de dezembro de 2005 e eu estava no meio de uma reunião com meus 

irmãos e irmãs. De repente, ressou uma explosão de sons violentos da porta despedaçando-se. Antes 

que tivéssemos tempo de pensar, mais de dez policiais entraram, todos com um brilho assassino nos 

olhos. O destacamento policial que haviam mobilizado parecia uma cena de filme em que um 

fugitivo particularmente formidável estava sendo capturado. Sem dar qualquer explicação, eles 

tiraram nossos sapatos para impedir que fugíssemos e depois tiraram os nossos cintos e nos 

amarraram as mãos atrás das costas. Roubaram todos os nossos objetos pessoais, incluindo 

telefones celulares, relógios, dinheiro etc. Os tiras então esbravejaram que nos ajoelhássemos em 

fila contra a parede e, se alguém demorasse a se mover, eles empurravam e chutavam, obrigando-

nos a cair no chão. Depois, fizeram uma busca completa, derrubando móveis e vasculhando a casa 

inteira; em pouco tempo a bagunça era geral. Após observar tudo isso, perguntei com raiva: “Não 

infringimos nenhuma lei, então por que estão nos prendendo?”. Para meu espanto total, um policial 

correu, me jogou no chão com um soco e gritou: “Estamos prendendo as pessoas que acreditam em 

Deus! Não vamos conseguir dormir bem até capturarmos o último de vocês!”. Essa explosão de fúria 

me deixou atônito, em silêncio, mas também me deu sobriedade: Deus era o que o governo do PCC 

mais odiava, então como o governo poderia deixar que nós, crentes, prosseguíssemos? Eu tinha sido 

cego e ingênuo demais! Naquele momento, comecei a orar para Deus em silêncio, implorando que 

Ele nos protegesse de modo que pudéssemos dar testemunho e não O traíssemos. Pouco depois, o  

policial que nos vigiava me interrogou: “Quem disse para você pregar sua religião em qualquer lugar? 

Quem é o seu líder?”. Respondi: “Espalhar o evangelho para nós é completamente voluntário”. Ele 

amaldiçoou: “Bobagem! Não tente negar qualquer delito, rapaz, se não logo mostraremos a você o 

que é o quê!”. Nesse momento, ouvi uma policial berrando da outra sala: “Traga-me uma agulha! 

Experimente só se esconder de mim”. Na mesma hora, senti meu coração na garganta, pois naquele 

momento percebi que uma irmã jovem estava sumida; ela tentara se esconder para não ser pega pela 

polícia, mas fora descoberta. A policial a agarrou e usou uma agulha para espetá-la debaixo das 

unhas e nas solas dos pés e ainda começou a arrancar o cabelo dela com selvageria, um tufo de  cada 



vez. No fim, deixaram a jovem irmã, que já tinha desmaiado, ali e nos levaram todos presos, com 

todos os pertences que haviam saqueado, dirigindo em alta velocidade. 

Por volta do meio dia, a polícia nos prendeu na delegacia, onde logo começaram a nos interrogar 

em separado. O encarregado de me interrogar era um oficial forte e corpulento e logo que entrei na 

sala de interrogatório ele gritou para eu me ajoelhar. Eu disse: “Só adoro a Deus; só o Senhor dos 

céus, da terra e de todas as coisas merece que eu me ajoelhe a Ele. Me recuso terminantemente a me 

ajoelhar diante de você!”. Assim que ouviu isso, ele apontou o dedo para mim e urrou: “Você deveria 

saber que aqui até o rei do Inferno tem de andar na linha! Quem, diabos, você pensa que é? Se não 

fizermos você sofrer um bocado, você não saberá quem está no comando! Agora, abaixe-se em seus 

malditos joelhos!”. Enquanto gritava assim, ele me derrubou com um chute. Depois disso, começou 

a me interrogar: “Me conte a verdade: você é o líder da igreja, não é? Onde você guarda os livros da 

igreja?”. Confuso, eu não sabia como responder, então só suplicava vezes sem conta para Deus me 

dar sabedoria para enfrentar aquele policial maligno. Após orar, me senti mais calmo e revitalizado 

e pensei: “Prefiriria morrer a entregar meus irmãos e irmãs. Não posso trair Deus!”. Então, disse ao 

tira: “Não sei de nada dessas coisas que você está me perguntando. Exatamente o que você quer que 

eu diga?”. Mal acabei de dizer isso e o policial maligno me socou forte na cabeça e imediatamente 

em seguida me deu uma bela surra com os punhos e os pés. Fui espancado de tal maneira que vi 

estrelas e minha cabeça começou a girar, doendo tanto que parecia que eu estava com o crânio 

rachado. Caí de cabeça no chão. Depois, ele segurou o caderno do evangelho que tinham encontrado 

em mim e ameaçou: “Olhe, está vendo? Temos a prova, então não há porquê para a maldita recusa 

em falar. Diga! Você é o líder, não é? Se não fosse, não teria essas anotações!”. Vendo que eu não iria 

falar, ele tentou uma estratégia diferente, insistindo: “Não seja cabeçudo; vamos, coopere concosco. 

Conte o que sabe e poderá sair amanhã”. Nesse momento, Deus me iluminou de modo que me 

lembrei de uma passagem de Suas declarações: “Quando Deus e Satanás lutam no reino 

espiritual, como você deve satisfazer a Deus e como você deve permanecer firme em 

seu testemunho a Ele? Você deve saber que tudo o que acontece com você é uma 

grande provação e é o momento em que Deus precisa que você dê testemunho. 

Externamente, podem não parecer grande coisa, mas quando essas coisas acontecem, 

mostram se você ama a Deus ou não. Se você O ama, será capaz de permanecer firme 

em seu testemunho a Ele” (de ‘Apenas amando a Deus é que verdadeiramente se crê em Deus’ 

em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me permitiram ver claramente que essa 

era uma batalha do mundo espiritual. Eu não podia cair na trapaça de Satanás e tinha de dar 

testemunho absoluto de Deus. Fossem quantas fossem as provas que tinham em mãos, eu não podia 

revelar qualquer informação sobre a igreja. Esse era o testemunho do meu amor a Deus e a devoção 

que eu devia manter perante Deus. Depois disso, orei e aos poucos me acalmei. Por mais que ele me 

torturasse, eu nunca disse uma palavra. No fim, o tira maligno ficou tão irritado que saiu batendo a 

porta. 

Um pouco mais tarde, um policial de uns trinta anos entrou e me ajudou a levantar do chão 



devagar e sentar em uma cadeira. Ele até me deu um copo de água e então disse: “Aqui, irmão; beba 

um pouco de água. Você sofreu”. Fiquei chocado: o que estava acontecendo? Como alguém em um 

lugar como esse pode me chamar de “irmão”? Antes que eu tivesse tempo de considerar isso mais a 

fundo, ele continuou: “Irmão, hoje em dia precisamos viver de forma um pouco mais realista e ser 

totalmente flexíveis. Com uma pessoa como você, eles não têm escolha a não ser espancá-lo até a 

morte. Para ser sincero, eu também costumava acreditar em Deus, então sei que ter fé é uma coisa 

boa — mas sofrer tanto por causa disso, sem falar em pôr sua vida em risco, simplesmente não vale 

a pena! Se você for condenado, isso trará uma mancha negra sobre a sua família inteira. Seus pais 

ainda estão vivos, suponho. Se você passar alguns anos na prisão, eles não estarão mais vivos quando 

você sair. O que seus familiares vão pensar de você?”. Minha ligação emocional com minha mãe e 

meu pai era mais profunda que com qualquer outra pessoa, de modo que cada palavra dessa pessoa 

me machucou profundamente. Conforme as imagens dos meus pais idosos passavam diante dos 

olhos da minha mente, de repente senti uma onda de escuridão e fraqueza passar por mim e pensei: 

“É verdade; se eu for condenado à prisão, o que mamãe e papai farão? Quem cuidará deles?”. O 

pensamento fez com que lágrimas brotassem dos meus olhos e não pude contê-las. Imediatamente 

o tira aproveitou a oportunidade, tentando me persuadir e seduzir ainda mais ao dizer: “Então, você 

deveria fazer o possível para cooperar com eles; se o fizer, amanhã estará solto”. Ouvir isso me 

despertou de repente e estas palavras muito específicas passaram pela minha mente: absolutamente, 

você não deve ser um Judas que trai Deus! Foi por um triz! Esse policial dissimulado foi enviado 

pelo próprio Satanás para me seduzir a trair Deus. Naquele momento, as palavras de Deus também 

me deram orientação: “Só com lealdade você pode armar um contra-ataque à astúcia do 

diabo” (de ‘Capítulo 10’ das Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em 

carne”). Percebi que tudo que os tiras haviam dito era uma trapaça do diabo; queriam tirar vantagem 

das ligações emocionais da minha carne para me levar a trair Deus. Eu não podia cair no engodo de 

Satanás de jeito nenhum. Nesse momento, orei a Deus em silêncio, acreditando que os 

acontecimentos em relação aos meus pais competiam a Ele decidir e estavam completamente em 

Suas mãos. Confiando-os às mãos poderosas de Deus, resolvi dar testemunho de Deus. Decidido, eu 

disse ao homem: “Agradeço por suas boas intenções; reconheço sua bondade. Mas não sei nada 

sobre os assuntos da igreja”. Vendo que sua tática não fora bem-sucedida, esse tira maligno de 

repente mostrou quem era e ficou furioso. Apontando o dedo para mim, ele berrou cheio de veneno: 

“Então espere aqui até morrer!” e depois saiu. Por volta de 14h, vieram três ou quatro policiais. Eles 

me puxaram da cadeira e me arrastaram pelo colarinho até a entrada, onde usaram algemas para 

me pendurar na trave-mestra. No fim, fizeram um comentário sarcástico: “Aqui, não tenha pressa e 

‘aproveite’” e então saíram. Eu não conseguia pisar no chão com os dois pés ao mesmo tempo; se 

pisasse com um pé, era obrigado a levantar o outro. Os movimentos corporais faziam as algemas 

ferir a minha carne e era uma dor excruciante. Quase uma hora depois, os tiras malignos voltaram, 

saciados após comer e beber. Com sorriso sinistro, me perguntaram como eu estava me sentindo. 

Àquela altura, por causa da dor, minhas calças e camisa de algodão estavam encharcadas de suor e, 



quando me soltaram, minhas mãos estavam inchadas feito massa de pão e completamente 

dormentes. Essa gangue de tiras malignos era mesmo cruel e impiedosa. Eu os odiava por completo, 

mas também tinha alcançado uma visão clara da maldade e da crueldade do governo do PCC. Eram 

um bando de demônios que resistiam e odiavam a Deus, e meu ódio por esse partido maligno 

aumentava rapidamente. 

Naquela noite, depois das dezenove horas, os tiras malignos espremeram a mim e quatro das 

minhas irmãs em um carro de polícia para nos levar a outro local. Todas as minhas irmãs pareciam 

pálidas; aparentemente, também sofreram crueldade semelhante. Encorajamo-nos com olhares 

significativos de determinação. Quando chegamos à casa de detenção, os tiras malignos deixaram as 

minhas quatro irmãs sair do veículo, mas me disseram para permanecer no carro e em seguida 

começamos a nos mover novamente. Quando lhes perguntei aonde estavam me levando, um dos 

policiais disse com um sorriso conspirador: “Embora você não tenha dado nenhuma informação, 

ainda sabemos que você não é um participante menor na igreja. Não queríamos ser anfitriões ruins, 

então queremos levá-lo para um ‘lanche da meia-noite’”. Sabendo que aquela gangue de policiais 

vilões não tinha boas intenções, não me atrevi a baixar a guarda nem um instante. Fiquei em silêncio, 

implorando a Deus que me desse força e me salvaguardasse de traí-Lo. Logo depois, fui levado para 

a Brigada de Segurança Nacional. Fui recebido por dois brutamontes que me levaram para uma sala 

de interrogatório. A visão de todos os instrumentos de tortura espalhados pelo chão como tigres 

silenciosos e vorazes causou um calafrio pela minha espinha. Nesse momento, um dos policiais 

malignos gritou para mim: “Ouvi dizer que você é muito teimoso. Bem, sem dúvida, adoramos 

triturar ossos velhos e teimosos como você!”. Assim que ele disse isso, dois policiais perversos 

avançaram, gritando enquanto corriam, e me agarraram pelas orelhas, puxando com toda a força. À 

meia-luz, vi um par de rostos malévolos e retorcidos e meu coração começou a bater descontrolado. 

Naquele momento, ouvi outro tira maligno uivar de tanto rir e dizer: “Sua falta de sorte foi ter 

cruzado o meu caminho hoje. Veja, vamos começar lhe dando um banho”. Conforme ele disse isso, 

eles me seguraram firme e arrancaram cada peça da minha roupa, rasgando-as. Fiquei ali 

completamente nu no chão gelado, meu corpo todo tremendo e os dentes batendo. O tira maligno 

puxou uma parte da mangueira, apontou direto para mim e abriu a válvula. Em uma fração de 

segundo, eu estava sendo surrado por um jato de água gelada de arrepiar os ossos. Era 

insuportavelmente doloroso, como se uma faca estivesse descascando a minha pele; parecia que o 

sangue que corria por todo o meu corpo estava congelando. No momento seguinte, não conseguia 

sentir nada. Enquanto me ensopavam com água, os tiras malignos continuavam gritando ameaças 

para mim: “Se você sabe o que é bom para si, então seja rápido e fale; se não, não viverá para ver o 

sol nascer amanhã!”. Obrigando-me a suportar aquela agonia, abaixei a cabeça e não disse nada. Um 

dos tiras malignos rangeu os dentes e disse que ia me aquecer, o que significava que ia me eletrocutar. 

Naquela altura, eu fora tão torturado que não me restava nem um pingo de força. Sentindo como se 

a morte estivesse se aproximando passo a passo, apelei desesperadamente para Deus: “Deus! Sou 

insignificante demais para ser capaz de fazer alguma coisa por Ti, mas hoje quero usar a minha 



morte para humilhar Satanás. Tudo que peço é que protejas meu coração de modo que ele nunca se 

desvie de Ti e de modo que eu não Te traia”. Os policiais abriram a minha boca à força e enfiaram 

um pano molhado, sendo que a outra ponta estava conectada a um fio elétrico. Prenderam uma 

ponta do fio na minha orelha e o que segurava o interruptor o ligou. De repente, senti todo o sangue 

do meu corpo subindo e parecia que a minha cabeça estava prestes a explodir. Era tão doloroso que 

eu sentia como se meus globos oculares fossem estourar, todos os nervos do meu corpo se contraíam 

e pareciam estar prestes a se romper. Vendo-me em tamanha dor, aquele bando de tiras malignos 

urrava de tanto rir. No momento seguinte, eu apaguei. Logo depois, fui acordado com um balde de 

água fria. Quando retomei os sentidos, o pano ainda estava na minha boca. Um policial que 

gargalhava sordidamente perguntou: “Como é o gosto disso? Se quiser dizer alguma coisa, basta 

acenar com a cabeça”. Foi quando me lembrei de uma passagem da palavra de Deus: “Quando as 

pessoas estão preparadas para sacrificar a própria vida, tudo se torna insignificante e 

ninguém consegue vencê-las. O que poderia ser mais importante que a vida? Assim, 

Satanás se torna incapaz de fazer algo mais nas pessoas, não há nada que ele possa 

fazer com o homem” (de ‘Capítulo 36’ das Interpretações dos mistérios das palavras de Deus para 

todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus fortaleceram a minha 

resolução de escolher dar testemunho em vez de me curvar a Satanás. Pensei: “Faça o que quiser 

comigo. Afinal, só tenho esta vida; na pior hipótese, vou morrer, mas não pense nem por um segundo 

que você vai arrancar uma única palavra de mim!”. Não respondi ao policial; só fechei os olhos, me 

recusando a olhar para ele. Esse ato enfureceu o policial maligno, que me deu um choque com outra 

onda de eletricidade, só que dessa vez a corrente elétrica era ainda mais forte que antes. Em silêncio, 

gritei: “Deus! Me salva! Não suporto mais isso!”. Nesse momento, uma imagem vívida da 

crucificação do Senhor Jesus apareceu diante dos meus olhos: os soldados ferozes enfiando um 

prego de quinze centímetros na palma da mão do Senhor, perfurando a pele, perfurando o osso. O 

sofrimento do Senhor Jesus fez meu coração doer sem fim e eu não pude deixar de romper em 

lágrimas. No meu coração, orei a Deus: “Deus! Tu és santo; Tu és isento de pecado. Para trazer a 

salvação à humanidade, porém, Tu Te entregaste àqueles rufiões, deixaste que Te pregassem na cruz 

e derramaste até a última gota de sangue para redimir a nós, humanos. Deus, sou uma pessoa 

extremamente corrupta, um objeto que deveria ser destruído. Aceitei a Tua salvação e tenho a sorte 

de ter experimentado a Tua obra, por isso deveria me oferecer a Ti. Deus, não tenho dúvida de que 

estás ao meu lado, neste momento, me acompanhando no meu sofrimento. Tu sempre me amaste e 

investiste energia em mim. Estou disposto a oferecer tudo de mim para Te satisfazer, de modo que 

não tenhas mais de sofrer por minha causa nem de preocupar-Te mais comigo”. Nesse momento, os 

dois tiras malignos pararam de me eletrocutar. Vendo que Deus Se compadecia de mim em minha 

fraqueza, meu coração transbordou de gratidão a Ele! Depois disso, apesar do fato de os policiais 

não pararem de me fazer mal, não senti mais dor. Sabendo que Deus estava me protegendo e que 

tinha carregado o meu sofrimento por mim, senti-me profundamente comovido pelo amor de Deus 

e as lágrimas escorriam sem parar. Mais tarde, um dos policiais entrou, olhou para mim e disse 



àqueles dois tiras malignos: “Já chega; vocês o espacaram até perder os sentidos, e ele não está 

falando. Estou certo de que não sabe nada”. Só então pararam de me torturar. Eu sabia que tudo 

isso fazia parte da maravilhosa orquestração e dos arranjos de Deus; Deus não tinha permitido que 

aquele bando de demônios acabasse com a minha vida e mobilizou alguém para entrar e detê-los. 

Apreciei sinceramente o amor de Deus. 

Derrotados, os tiras malignos não me interrogaram mais e por volta da meia-noite me levaram 

para a casa de detenção. Um agente penitenciário me levou até uma cela onde havia mais de trinta 

infratores e, quando abriu a porta para me colocar lá dentro, ouvi-o dar uma risada traiçoeira e 

instruir o chefe dos presos: “Daqui a pouco, controle-se; não faça muito barulho”. O chefe dos presos 

me olhou de cima a baixo, sorrindo escarnecedoramente, e disse ao agente correcional: “Tranquilo!”. 

Antes que eu tivesse tempo de reagir, a expressão do chefe dos presos ficou sombria e ele ordenou 

aos outros, em um tom baixo e ameaçador: “O mesmo de sempre, irmãos. Peguem o cara!”. Todos 

os presos se sentaram e me encararam como um tigre observando a presa, causando um calafrio na 

minha espinha. No segundo em que o chefe acenou com a mão, todos caíram em cima de mim como 

um bando de lobos cruéis. Segurando-me deitado, rasgaram as minhas roupas e começaram a me 

açoitar com toda a força usando as solas lisas de seus sapatos. No fim, me bateram tanto que eu 

desmaiei. Foi só às seis da manhã do dia seguinte que recobrei consciência. Notei que tinha sido 

jogado em um canto, meu corpo todo estava tão inchado que não conseguia vestir roupa nenhuma. 

E foi assim que fiquei deitado por seis dias, em uma cama de tábua, com o corpo todo machucado e 

surrado. Ainda por cima, o interior da minha boca fora calcinado pela eletrocussão dos tiras 

malignos, a ponto de a pele toda estar necrosada, e eu me sentia em tamanha agonia que não 

consegui engolir nem um bocado de comida. Temendo que minha morte causasse problemas para 

eles, os guardas mandaram os outros presos se revezarem para me alimentar com uma sopa de 

legumes. 

Quando as feridas cicatrizaram um pouco, os presos foram instigados pelos tiras malignos a 

reiniciar a intimidação e o abuso. De manhã cedo, me faziam recitar as regras da cadeia; se eu errasse, 

eles me bateriam. Também me fizeram fazer a faxina e lavar a roupa dos presos com dinheiro. Se 

cometesse o menor deslize, eu levava socos e chutes. Eles sabiam que eu acreditava em Deus, então 

sempre diziam de propósito uma porção de coisas na minha frente que eram blasfêmias contra Deus 

só para me irritar, e também me humilhavam com palavras, tais como: “As pessoas que acreditam 

em Deus não sentem dor quando levam uma surra? E você não consegue trabalhar sem se sentir 

cansado? Você não se incomoda muito de sofrer, não é?”. A fim de me atormentar, me obrigaram a 

dragar a privada de chão com a mão, o que foi tão nojento que me fez querer vomitar; ainda me 

fizeram limpar o chão com a minha escova de dentes e de propósito jogaram meus pães cozidos a 

vapor na privada. Quando veio inspecionar a limpeza da cela, o agente penitenciário tirou os sapatos 

e de meias brancas caminhou em círculos. Se visse alguma sujeira nas meias, ele me daria uma sova. 

Em face dessa tortura sem fim por parte dos tiras malignos e daqueles presos, senti-me 

completamente debilitado e muito deprimido. Comecei a achar que seria melhor morrer a continuar 



vivendo assim. Enquanto estava nas profundezas da minha fraqueza e do meu sofrimento, as 

palavras de Deus me concederam a fé e a motivação para continuar vivendo. Lembrei que Ele havia 

dito: “Talvez vocês se lembrem destas palavras: ‘Porque a nossa leve e momentânea 

tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória’. 

No passado, vocês todos ouviram essa frase, ainda que ninguém tenha entendido o 

sentido real das palavras. Hoje, vocês conhecem bem o verdadeiro significado que elas 

encerram. Essas palavras são o que Deus realizará nos últimos dias. E serão 

realizadas sobre aqueles cruelmente afligidos pelo grande dragão vermelho na terra 

onde ele repousa. O grande dragão vermelho é perseguidor e inimigo de Deus; assim, 

nessa terra, aqueles que creem em Deus estão sujeitos a humilhação e perseguição. É 

por isso que essas palavras se tornarão realidade no seu grupo de pessoas” (de ‘A obra 

de Deus é tão simples quanto o homem imagina?’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras 

de Deus me ensinaram que ser capaz de sofrer humilhação e tortura devido à minha crença era um 

sinal de que Deus havia feito uma exceção e me exaltado — era uma grande honra para mim! No 

entanto, eu era covarde e não tinha determinação moral; por ter sofrido uma dor física e ter sido um 

pouco humilhado, tinha perdido a minha fé em Deus e não estava disposto a dar testemunho para 

retribuir o amor de Deus através do sofrimento. Deus pagou um preço tão meticuloso para me salvar, 

então como eu podia retribuir-Lhe dessa maneira? Como podia ir contra a minha consciência desse 

jeito e responder com tanta negatividade? Isso não seria satisfatório! De jeito nenhum um seria um 

fraco sem moral; absolutamente, eu não poderia envergonhar o nome de Deus! Por isso, 

rapidamente orei a Deus: “Deus, agradeço-Te por me esclarecer e me fazer entender o significado 

do sofrimento. Em nome da Tua honra, estou disposto a aguentar todo tipo de sofrimento; desejo 

satisfazer-Te, mesmo que isso signifique passar o resto da minha vida na prisão. Tudo que peço é 

que permaneças comigo, me ilumines e me guies, me capacites a dar um testemunho firme e 

retumbante de Ti durante o tormento de Satanás”. Após orar, senti-me completamente revigorado 

e tive coragem de encarar aquele ambiente árduo. 

Algumas semanas depois, os tiras malignos voltaram para me interrogar, dizendo que não era 

tarde demais para cooperar com eles e fazendo ameaças de que, se eu não cooperasse, as coisas 

ficariam bem mais difíceis para mim nos dias seguintes. Após ter passado por algumas sessões de 

tortura selvagem, havia muito tempo que eu tinha percebido a essência demoníaca deles e os odiava 

até o tutano. Portanto, por mais que me incitassem, ameaçassem e intimidassem, a minha fé não  

vacilou nem um pouco. Depois, começaram a me interrogar a cada duas semanas até que por fim, 

vendo que de fato não iam conseguir nenhuma informação de mim, me condenaram a dois anos de 

reeducação pelo trabalho pelos crimes de “causar perturbação pública” e “participar de reuniões 

ilegais”. 

Em 24 de fevereiro de 2006, fui enviado para um campo de trabalho. Por causa da minha crença 

em Deus, havia sido rotulado como “criminoso político” e os guardas da prisão deliberadamente me 

designaram para o forno de olaria mais difícil, mais exaustivo e mais perigoso para cumprir o meu 



trabalho de correção. A minha tarefa era tirar os tijolos cozidos do forno, cuja temperatura interna 

era de pelo menos 300 graus Celsius. Pela manhã, a temperatura era mais baixa, mas ainda ficava 

acima de 100 graus. Apesar de termos de trabalhar com temperaturas tão altas, os guardas não nos 

equipavam com roupas resistentes ao calor. Os capacetes de segurança que usávamos derretiam 

depois de uns dois minutos na área do forno e, para não sermos escaldados, tínhamos de prender a 

respiração enquanto corríamos para dentro e para fora o mais rápido possível. Como não tínhamos 

botas resistentes ao calor, quando entrávamos na área do forno, tínhamos de alternar os pés de apoio; 

se não fôssemos cuidadosos, nossos pés se enchiam de bolhas de queimaduras. Os novos presos não 

estavam acostumados com isso; ao entrar, eles não conseguiam ficar mais de cinco segundos até 

voltarem correndo. Portanto, nosso capitão de equipe organizou os líderes de grupo de  modo que 

cada um estivessem armado com um cano de PVC cheio de areia; quem fugisse seria espancado com 

o cano. Apesar de não ser duro o suficiente para quebrar ossos, esse tipo de cano causava vergões 

severos na pele. Os condenados os apelidaram de “beija-couros”. Quando entrávamos na área do 

forno, não nos atrevíamos a respirar; respirar era como aspirar fogo pelas narinas. Depois de tirar 

alguns tijolos, tínhamos de tirar rapidamente os carrinhos de mão e, se um dos pneus estourasse, 

não só éramos punidos, como também acrescentava tempo à nossa sentença, atribuído aos crimes 

de “destruição de equipamento de produção e resistência à correção”. Como condenados, nossa 

tarefa diária era encher 115 carrinhos de mão com tijolos grandes e 95 com tijolos pequenos. Naquele 

calor, era impossível de concluir, mas os guardas nunca perguntavam por que você não tinha sido 

capaz de concluí-la; só perguntavam por que tinha sentimentos antagônicos em relação a trabalhar. 

Como trabalhar no calor me fazia suar muito, eu acabava tendo uma deficiência grave de potássio. 

Caí no chão inconsciente algumas vezes e eles me levantaram acima da parede do forno para me 

refrescar por alguns minutos. Depois que eu recobrava a consciência, me faziam beber um copo de 

água salgada e me obrigavam a voltar ao trabalho. Essa foi a minha primeira mostra do que 

significava atingir meus limites, do que era uma dificuldade insuportável e como era querer morrer 

em vez de continuar vivendo. Ali, ninguém se importava se você vivesse ou morresse; o capitão da 

equipe só se importava se o grupo dele havia concluído o trabalho ou não. Se concluísse, ele não 

dizia nada; se não concluísse, também não dizia nada, simplesmente apontava para a porta do forno 

e então saía. Depois, o líder do grupo chamava o sujeito que não tinha terminado o trabalho para 

ficar em pé na área do forno e levar uma surra; quando caía no chão, ficava queimado pelo piso 

quente tão severamente que as bolhas surgiam pela pele toda. Além disso, precisava encher outros 

vinte carrinhos de mão com tijolos por dia e não podia parar até implorar por misericórdia. Em face 

desse tipo de ambiente, eu me sentia muito fraco; uns poucos dias de tortura pareciam uma viagem 

ao Inferno. Na minha cabeça, dois anos pareciam mesmo um tempo longo demais. Eu não sabia 

como conseguiria passar por todo esse tempo e fiquei preocupado com ser espancado até a morte 

pelos tiras malignos ou ser assado até a morte no calor extremo. Quanto mais pensava nas minhas 

perspectivas, mais enredado eu me sentia; achei que de fato não poderia suportar isso mais naquela 

prisão demoníaca — e então pensei em morrer. Daquele dia em diante, procurei chances de “ser 



liberado”. 

Um dia, finalmente, chegou a minha oportunidade. No momento em que um caminhão cheio 

de tijolos estava saindo, pulei rápido embaixo dele. Mas as rodas do veículo pararam de repente a 

alguns centímetros de mim; pelo que se viu depois, o caminhão tinha quebrado. Alguns condenados 

me puxaram para fora e o agente penitenciário chefe disse que eu estava me recusando a aceitar 

disciplina e relutando em mudar velhos hábitos. Então, começou a me punir. Eles enfiaram um 

cassetete elétrico faiscando dentro da minha camisa e doeu tanto que eu caí no chão em convulsões 

violentas. Depois, algemaram as minhas mãos para trás em um poste de telefone e me bateram sem 

piedade com cassetetes elétricos. Após o jantar, fui submetido a um castigo público para reeducar e 

“corrigir” a minha ideologia… Esse sofrimento e tormento sem fim me fizeram sentir um grau 

extremo de terror, desespero e desamparo. Bem quando eu estava lutando com a questão de como 

continuaria vivendo, uma passagem das palavras de Deus surgiu em minha mente: “Não importa 

como Deus o refina, você permanece cheio de confiança e nunca perde a confiança em 

Deus. Você faz o que o homem deveria fazer. É isso o que Deus requer do homem, e o 

coração do homem deveria ser capaz de retornar completamente para Ele e voltar-se 

para Ele em todo e qualquer momento. Isso é um vencedor. Aqueles a quem Deus Se 

refere como vencedores são aqueles que ainda são capazes de prestar testemunho, de 

manter sua confiança e sua devoção a Deus, quando estiverem sob a influência de 

Satanás e sob o cerco de Satanás, isto é, quando estiverem cercados pelas forças das 

trevas. Se você ainda for capaz de manter um coração puro e o seu genuíno amor por 

Deus, não importa o quê, você mantém o testemunho diante de Deus, é isso a que Deus 

Se refere como sendo um vencedor” (de ‘Você deve manter sua devoção a Deus’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). As palavras de Deus trouxeram um raio de luz e calor ao meu coração, no 

exato momento em que eu estava mais perto de abrir mão de toda a esperança. Era verdade; no fim, 

Deus queria formar um grupo de vencedores que pudesse manter a fé e a devoção a Ele em qualquer 

ambiente hostil, viver segundo Suas palavras e, finalmente, dar um testemunho forte e retumbante 

de Deus diante de Satanás. A razão de Satanás ter usado todos os meios possíveis para me 

atormentar e machucar era porque desejava tirar vantagem da minha fraqueza, me atacando 

enquanto eu estava abatido e me obrigando a trair Deus — mas eu não podia me tornar um símbolo 

da humilhação de Deus! O amor de Deus por mim era real e prático demais; enquanto estive mais 

fraco e ansiando pela morte, Deus ainda estava me guardando em secreto, me protegendo e me 

mantendo vivo. Por mais que eu estivesse debilitado, Ele nunca teve a menor intenção de me 

abandonar; Seu amor por mim permaneceu constante desde o início e Ele ainda estava me 

iluminando, me guiando e me ajudando a encontrar meu caminho para sair da dor. Eu não podia de 

jeito nenhum decepcionar Deus nem ferir Seus sentimentos. Fiquei grato pela orientação de Deus; 

mais uma vez isso me permitiu discernir a trapaça de Satanás e retroceder da beira da morte. Não 

pude deixar de cantar um hino: “Darei meu amor e lealdade a Deus e completarei minha missão 

para glorificar a Deus. Estou determinado a permanecer firme no testemunho de Deus e jamais ceder 



a Satanás. Ah, minha cabeça pode quebrar, e sangue pode fluir, mas a coragem do povo de Deus não 

se perderá. As exortações de Deus repousam no coração, decido humilhar Satanás, o diabo. Dor e 

dificuldades são predestinadas por Deus, suportarei humilhação para ser fiel a Ele. Nunca mais farei 

Deus chorar ou Se preocupar” (de ‘Desejo ver o dia da glória de Deus’ em “Seguir o Cordeiro e cantar 

cânticos novos”). 

Tendo me submetido e ficado disposto a aguentar todo o sofrimento para satisfazer a Deus, 

Deus abriu uma porta para mim: como o capitão da equipe era analfabeto, ele me fazia ajudá-lo a 

preencher os relatórios e, daí em diante, não precisava trabalhar tanto carregando tijolos. Algum 

tempo depois, uma irmã idosa da igreja veio me visitar. Ela segurou a minha mão entre as dela e 

disse em lágrimas: “Filho, você sofreu. Seus irmãos e irmãs estão muito preocupados e todos nós 

oramos por você diariamente. Você precisa continuar forte e não se curvar diante de Satanás. Você 

precisa continuar firme e dar testemunho de Deus. Estamos todos esperando você voltar para casa”. 

Naquele inferno humano frio e implacável, além das palavras consoladoras de Deus, eu não ouvira 

uma palavra de afeto de uma única alma. Ouvir essas palavras gentis de meus irmãos e irmãs, 

palavras que muitas vezes ouvi tempos atrás, me trouxe um enorme conforto e encorajamento. Por 

muito tempo depois, me senti encorajado pelo amor de Deus; me sentia um pouco mais tranquilo e 

ganhei impulso para meus passos enquanto estava trabalhando. De todo o meu tempo na prisão, 

aqueles dias foram os que passaram mais rápido. Isso foi especialmente verdadeiro nos quatro 

meses finais. Na lista de nomes anunciada mensalmente, o meu nome era sempre o primeiro entre 

os condenados cuja sentença havia sido encurtada. Nos meses anteriores, essa lista de nomes só 

continha chefes de prisioneiros e líderes de equipe; condenados sem dinheiro ou poder ficavam de 

fora. Para um cristão como eu, a quem o governo do PCC havia rotulado de “criminoso político”, era 

ainda menos provável desfrutar de tal tratamento. Por esse motivo, os outros  presos sempre me 

cercavam e perguntavam: “Como você conseguiu?”. Toda vez que isso acontecia, eu agradecia a Deus 

do fundo do coração, porque sabia que era resultado de Sua grande misericórdia por mim; era o 

amor de Deus que tinha me dado força. 

Em 7 de setembro de 2009, saí em liberdade condicional antecipada. Logo depois, voltei à igreja, 

retomei a vida na igreja e mais uma vez me juntei às alas daqueles que espalham o evangelho. Após 

passar por aquele período de dificuldades, fiquei mais determinado e maduro que antes e apreciei 

ainda mais a chance de cumprir meu dever. Por ter visto a face verdadeira da resistência do governo 

do PCC a Deus e de sua crueldade para com as pessoas, tive um sentimento ainda mais profundo de 

como é preciosa a salvação de Deus. Se Deus não tivesse vindo em pessoa, em carne encarnada, para 

fazer a obra de trazer salvação à humanidade, todos os que viviam sob o império de Satanás seriam 

devastados e engolidos por ele. A partir daquele momento, toda vez que estava cumprindo meu 

dever, a minha atitude era bem diferente da que fora no passado; eu sentia que o trabalho de 

espalhar o evangelho e salvar a alma das pessoas era de extrema importância e queria devotar toda 

a minha lealdade e despender toda a minha energia pelo resto da vida para trazer mais pessoas 

diante de Deus. Também queria capacitá-las para despertar da mortalha de confusão e engodo desse 



governo ateu, para aceitar o suprimento de vida de Deus e obter a salvação de Deus. Rememorando 

esses dois longos anos de prisão, sei que Satanás tentou em vão usar seu abuso tirânico para me 

obrigar a trair Deus. Mas Deus usou esse ambiente sórdido para aumentar a minha fé, lealdade e 

submissão a Ele, purificando meu amor por Ele, me permitindo perceber a sabedoria e a onipotência 

de Deus e ganhar uma profunda apreciação ao fato de que Deus é a salvação da humanidade, que 

Ele é amor! Do meu coração, emanaram adoração e louvor ilimitados a Deus!  

 

8. Sofrimentos e provações — as bênçãos de ser favorecido 

Wang Gang, Província de Shandong 

Sou fazendeiro e, como a minha família é pobre, sempre tive que viajar para encontrar trabalhos 

temporários para ganhar dinheiro. Eu achava que poderia ter uma boa vida através do meu trabalho 

físico. No entanto, na verdade, vi que não havia garantias aos direitos de trabalhadores migrantes 

como eu; repetidas vezes, o meu salário era retido sem nenhuma razão. Constantemente me 

enganavam e tiravam vantagem de mim. Depois de um ano de trabalho duro, eu não tinha recebido 

o que me era devido. Senti que o mundo era de fato um lugar sombrio! Os homens se tratam como 

animais, onde os fortes atacam os fracos; eles competem entre si, brigam, e eu simplesmente não 

tinha disposição para viver assim. Sentindo extrema dor e depressão em meu espírito, e quando eu 

tinha perdido fé na vida, um amigo meu compartilhou a salvação de Deus Todo-Poderoso comigo. 

Desde então, passei a me reunir, orar e cantar regularmente com os meus irmãos e irmãs. Nós 

comunicávamos a verdade e usávamos os nossos pontos fortes para compensar os pontos fracos dos 

demais. Eu me sentia muito feliz e liberto. Na Igreja de Deus Todo-Poderoso, eu vi que os irmãos e 

as irmãs não tentavam enganar uns aos outros nem faziam distinções sociais. Eles eram francos e se 

entendiam bem. Todos estavam ali empenhados em buscar a verdade, eliminar seus caracteres 

corruptos, viver como seres humanos e obter a salvação. Isso me permitiu experimentar felicidade 

na vida e entender o significado e valor da vida. Foi assim que decidi que deveria espalhar o 

evangelho e permitir que mais pessoas vivendo nas trevas viessem a Deus para receber Sua salvação 

e ver a luz novamente. Por essa razão, eu me uni às fileiras de proclamar o evangelho e dar 

testemunho de Deus. No entanto, inesperadamente, fui preso pelo governo do Partido Comunista 

Chinês por pregar o evangelho e sofri a extrema brutalidade da tortura, um tratamento cruel e o 

encarceramento. 

Foi numa tarde do inverno de 2008, quando duas irmãs e eu estávamos dando testemunho da 

obra de Deus nos últimos dias a um alvo de evangelho que fomos denunciados por pessoas perversas. 

Seis policiais usaram a desculpa de precisarem checar nossas licenças residenciais para entrar na 

casa do alvo de evangelho. Quando passaram pela porta, eles gritaram: “Todos parados!” Dois  dos 

policiais perversos pareciam totalmente fora de si enquanto me agarravam. Um deles me segurou 

pela roupa na altura do peito, e o outro segurou os meus braços e usou toda a sua força para prendê-

los atrás das minhas costas, e depois perguntou com agressividade: “O que você está fazendo? De 

onde você é? Qual é o seu nome?” Eu respondi: “O que vocês estão fazendo? Por que estão me 



prendendo?” Quando eles me ouviram dizer isso, ficaram muito furiosos e disseram: “Não importa 

a razão. Estamos procurando por você e você vai nos acompanhar!” Depois disso, a polícia levou a 

mim e duas irmãs. Eles nos colocaram dentro da viatura e nos levaram à delegacia local. 

Depois que chegamos à delegacia, a polícia perversa me trancou numa pequena sala. Eles me 

mandaram me agachar no chão e chamaram quatro pessoas para me vigiar. Como passei muito 

tempo agachado, fiquei muito cansado e não podia mais suportar aquilo. No instante que tentei me 

levantar, o policial perverso correu e empurrou a minha cabeça para baixo para impedir que eu me 

levantasse. Só à noite eles vieram me revistar e me permitiram ficar de pé; quando a revista não deu 

em nada, todos eles foram embora. Um pouco depois, ouvi gritos horripilantes de alguém sendo 

torturado na sala ao lado, e naquele momento tive muito medo: não sei que tortura e tratamento 

cruel eles usarão em mim depois! Fiz uma oração premente a Deus em meu coração: “Ó Deus Todo-

Poderoso, estou com muito medo agora, peço a Ti que me dês fé e força, que me tornes firme e 

corajoso para que eu possa ser testemunha de Ti. Mesmo se eu não puder suportar a tortura e o 

tratamento cruel, se eu tiver que cometer suicídio cortando minha língua fora com meus próprios 

dentes, eu nunca Te trairei como fez Judas!” Depois de orar, pensei nas palavras de Deus: “Não 

tema, Deus Todo-Poderoso das hostes certamente estará com você. Ele os defende e 

Ele é o Escudo de vocês” (de ‘Capítulo 26’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra 

manifesta em carne”). Sim, Deus Todo-Poderoso me sustenta e está comigo. O que mais tenho a 

temer? Tenho que me apoiar em Deus para combater Satanás. As palavras de Deus retiraram a 

timidez do meu coração, e meu coração se libertou. 

Naquela noite, quatro policiais diabólicos vieram, e um deles apontou para mim e gritou: 

“Certamente fisgamos um peixe grande! Vocês crentes em Deus Todo-Poderoso estão perturbando 

a ordem social e destruindo as leis nacionais”. Ele gritava enquanto me empurrava para a sala de 

torturas no segundo andar, me mandando ficar agachado. A sala de torturas continha todo tipo de 

instrumento de tortura como cordas, varas de madeira, cassetetes, chicotes, armas, etc. Os 

instrumentos estavam todos em desordem. Com as sobrancelhas cerradas e olhos em chamas, um 

policial perverso puxou meus cabelos com uma das mãos e, com um cassetete elétrico que fazia 

barulhos de choque na outra mão, fez ameaças, exigindo informações: “Quantas pessoas fazem parte 

da sua igreja? Onde vocês se reúnem? Quem é o responsável? Quantas pessoas estão na área 

pregando o evangelho? Diga! Ou será punido!” Eu olhei para aquele cassetete elétrico ameaçador e 

olhei de novo para a sala cheia de instrumentos de tortura e não pude evitar sentir medo e 

nervosismo. Eu não sabia se conseguiria superar aquela tortura. Naquele momento crítico, pensei 

nas palavras de Deus Todo-Poderoso: “Você também deverá beber do cálice amargo que Eu 

bebi (isso é o que Ele disse depois da ressurreição), você também deverá caminhar 

por onde Eu caminhei, […]” (de ‘Como Pedro chegou a conhecer Jesus’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). Eu reconheci que aquilo era algo que Deus nos havia confiado e era o modo de vida que 

Ele pessoalmente havia estabelecido para nós. Ao trilhar a senda da fé em Deus e buscar a verdade, 

deve-se certamente passar pelo sofrimento e pela frustração. Isso é inevitável e, no final, essas 



dificuldades trazem as bênçãos de Deus. Somente pelo sofrimento as pessoas podem receber o 

caminho da verdade concedido por Deus, e essa verdade é vida eterna, concedida por Ele. Eu deveria 

seguir os passos de Deus e enfrentar tudo isso com coragem; não deveria ter timidez nem medo. Ao 

pensar nisso, meu coração de imediato criou um tipo de força, e eu disse em voz alta: “Eu só acredito 

em Deus Todo-Poderoso, não sei de mais nada!” Quando o policial perverso ouviu isso, ele ficou 

perturbado e bateu violentamente com o cassetete elétrico do lado esquerdo do meu peito. Ele me 

aplicou choques por quase um minuto. Imediatamente senti como se o meu sangue estivesse 

fervendo; eu estava sentindo uma dor insuportável da cabeça aos pés e rolei no chão gritando sem 

parar. O policial não desistiu e subitamente começou a me arrastar e usou o cassetete para me erguer 

pelo queixo, gritando: “Fale! Você não vai confessar nada?” Ele gritava e espetava o lado direito do 

meu peito com o cassetete elétrico. Os choques eram tão fortes que eu tremia dos pés à cabeça. 

Depois doeu tanto que desmaiei, deitado no chão sem me mexer. Eu não tinha noção de quanto 

tempo havia passado, mas acordei com o policial perverso dizendo: “Você está se fingindo de morto? 

Você está fingindo! Pode continuar fingindo!” E mais uma vez eles me espetaram com o cassetete 

no rosto e me chutaram na coxa. Depois eles me arrastaram e perguntaram, coléricos: “Você vai me 

contar!?” Mesmo assim eu não respondi. Os policiais perversão então me socaram no rosto, e um 

dos meus dentes caiu e outro ficou solto. Meu lábio imediatamente começou a sangrar. Ao enfrentar 

o tormento insano daqueles demônios, eu só temia trair a Deus por não conseguir suportar aquela 

tortura. Naquele momento, voltei a pensar nas palavras de Deus, “De fora, os poderosos podem 

parecer perversos, mas não temam, pois isso é porque vocês têm pouca fé. Se sua fé 

aumentar, nada será difícil demais” (de ‘Capítulo 75’ das Declarações de Cristo no princípio 

em “A Palavra manifesta em carne”). 

As palavras de Deus me deram fé e força outra vez, e eu reconheci que, embora os policiais 

perversos à minha frente fossem loucos e incontidos, eles haviam sido arranjados pela mão de Deus. 

Naquele momento, Deus estava usando os policiais para testar a minha fé. Se eu me apoiasse na fé 

e em Deus e não cedesse aos policiais, inevitavelmente eles falhariam em humilhação. Pensando 

nisso, juntei toda a força do meu corpo e respondi em voz alta: “Por que me trouxeram aqui? Por 

que estão me dando choques com um cassetete elétrico? Que crime eu cometi?” De imediato, o 

policial perverso pareceu um animal paralisado pelos faróis de um carro e carregado de consciência 

pesada. Ele começou a gaguejar: “Eu… eu… não deveria ter trazido você aqui?” E saiu com o rabo 

entre as pernas. Ao observar a vergonhosa situação do dilema de Satanás, eu chorei. No meio 

daquela difícil situação, senti verdadeiramente o poder e a autoridade das palavras de Deus Todo-

Poderoso. Enquanto a palavra de Deus for posta em prática e seguida, Deus cuidará de você e irá 

protegê-lo, e Seu poder o acompanhará. Ao mesmo tempo, eu me sentia em dívida com Deus por ter 

tido tão pouca fé. Depois disso, um policial alto entrou, se aproximou de mim e disse: “Você só 

precisa nos dizer onde sua família vive e quantas pessoas compõem sua família, e nós o soltaremos 

logo em seguida”. Quando ele percebeu que eu não diria nada, ficou nervoso, pegou-me pela mão e 

forçou minha impressão digital numa confissão verbal que eles mesmos haviam escrito. Vi que a 



confissão verbal não era o que eu havia dito a eles. Era uma falsificação baseada em provas falsas. 

Eu me enchi de uma indignação justa, peguei o documento e o rasguei em pedaços. O policial 

perverso imediatamente se enfureceu e socou o lado esquerdo do meu rosto. Depois ele me 

esbofeteou duas vezes com tanta força que eu fiquei tonto. Depois disso, eles me levaram de volta 

até a pequena sala onde eu estivera antes. 

Depois de voltar à salinha, eu estava muito machucado e maltratado, e a dor era insuportável. 

Meu coração só produzia uma sensação de tristeza e fraqueza: por que os crentes tinham que sofrer 

assim? Eu pregava o evangelho com a boa intenção de permitir que as pessoas buscassem a verdade 

e fossem salvas, e de uma hora para outra eu estava sofrendo aquela perseguição. Ao pensar nisso, 

eu me senti ainda mais injustiçado. Em minha dor, pensei nas palavras de Deus: “Como ser 

humano, você deve se despender por Deus e aguentar todo o sofrimento. Você deveria 

aceitar o pequeno sofrimento a que é submetido hoje com alegria e certeza e viver uma 

vida de significado, como Jó, como Pedro. […] Vocês são pessoas que buscam o 

caminho correto, aqueles que buscam melhoria. Vocês são as pessoas que se levantam 

na nação do grande dragão vermelho, aqueles a quem Deus chama de justo. Não é essa 

a vida mais significativa?” (de ‘Prática (2)’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de 

Todo-Poderoso tocaram as cordas do meu coração. Sim, Deus havia me regado e me dado Suas 

generosas palavras da vida, Ele tinha me permitido desfrutar gratuitamente de Sua graça abundante 

e tinha permitido que eu viesse a conhecer os mistérios e a verdade que ninguém, desde as gerações 

passadas, havia entendido. Aquilo era uma bênção especial que Deus tinha me dado. Eu deveria 

testemunhar por Deus e suportar toda a dor por Ele. Qualquer grau de dor valia a pena, porque 

sofrer por Deus é a coisa mais valiosa e significativa! Hoje sou perseguido por pregar o evangelho e 

não estou disposto a sofrer dor física por isso; eu me sinto injustiçado e indisposto. Eu não entristeci 

Deus ao agir assim? Não me falta consciência? Como eu poderia merecer as bênçãos misericordiosas 

e a provisão de vida de Deus? Gerações de santos haviam sido fortes e dado testemunhos 

retumbantes de Deus porque seguiram o caminho de Deus; eles viveram uma vida com propósito. 

Hoje eu tenho todas essas palavras de Deus. Então, eu não deveria oferecer lindos testemunhos por 

Deus? Ao refletir sobre isso, o meu corpo não parecia tão dolorido. No fundo, eu sabia que era a 

palavra de Deus Todo-Poderoso que tinha me dado o poder da vida, permitindo-me superar a 

fraqueza da carne. 

No dia seguinte, não sobrava aos policiais perversos nenhuma estratégia que pudessem tentar. 

Eles me ameaçaram dizendo: “Você não vai dizer nada? Então vamos prendê-lo!” Depois disso, fui 

levado para um centro de detenção. No centro de detenção, a polícia perversa continuou a usar todo 

tipo de método de tortura em mim e frequentemente instigavam os prisioneiros a me bater. No frio 

cortante do inverno, eles instruíam os prisioneiros a jogar baldes de água fria em cima de mim e me 

forçavam a tomar banhos frios. Eu tremia de frio da cabeça aos pés. Aqui, os prisioneiros eram 

máquinas de fazer dinheiro para o governo e não tinham direitos legais. Não tinham outra escolha 

senão suportar os maus-tratos e trabalhar como escravos. A prisão me forçou a imprimir dinheiro 



para ser queimado em oferendas aos mortos todos os dias e me fez trabalhar horas extras à noite. Se 

eu parasse para descansar, alguém vinha me bater. No início, eles impuseram uma regra que eu 

tinha que imprimir 2.000 folhas de papel por dia. Depois aumentaram para 2.800 folhas ao dia, e, 

por fim, 3.000 folhas. Esse número era impossível para uma pessoa experiente, quanto mais para 

uma pessoa inexperiente como eu. Na verdade, eles faziam isso de propósito para que eu não 

conseguisse completar a tarefa toda, para que tivessem uma desculpa para me atormentar e me 

assolar. Se eu não conseguisse atingir a cota, os policiais perversos colocavam grilhões nas minhas 

pernas que pesavam mais de 5 quilos e amarravam minhas mãos e pés com correntes. Eu só podia 

ficar sentado, baixar a cabeça e girar a cintura. Não conseguia me mover mais que isso. Além disso, 

aqueles policiais desumanos e insensíveis não perguntavam nem se importavam com as minhas 

necessidades básicas. Embora o vaso sanitário ficasse dentro da cela, eu não conseguia andar até lá 

para usá-lo; só podia implorar aos meus colegas de cela para me levantarem e me levarem até o vaso 

sanitário. Quando eram prisioneiros um pouco melhores, eles me erguiam; se ninguém me ajudava, 

então eu não tinha escolha senão defecar nas calças. O momento mais doloroso eram as refeições, 

porque minhas mãos e pés estavam algemados juntos. Eu só conseguia baixar minha cabeça com 

toda a minha força e levantar minhas mãos e pés. Era a única forma de colocar um pão na minha 

boca. Cada mordida exigia muita energia. As correntes arranhavam minhas mãos e pés, causando 

enorme dor. Depois de muito tempo, meus punhos e tornozelos tinham desenvolvido calos duros, 

escurecidos e brilhantes. Muitas vezes eu não conseguia comer quando estava preso e, em raras 

ocasiões, os prisioneiros me davam dois pequenos pães. Na maioria das vezes eles comiam a minha 

porção, e eu ficava com o estômago vazio. Davam-me ainda menos o que beber; a princípio, todos 

só recebiam duas tigelas de água por dia, mas eu estava algemado e não conseguia me mover. Por 

isso, raramente eu conseguia beber água. O tormento desumano era indescritível. No total, passei 

por esse sofrimento quatro vezes, e a cada vez fiquei encarcerado por um mínimo de três dias e um 

máximo de oito dias. Sempre que era difícil suportar a fome, eu pensava nas palavras que Deus havia 

dito no passado: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca 

de Deus” (Mateus 4:4). Aos poucos, comecei a perceber que Deus quer cumprir o fato de que “Sua 

palavra se torna a vida do homem” em mim através das aflições de Satanás. Ao entender a 

vontade de Deus, o meu coração se libertou, e eu orei a Ele em paz e tentei entender Suas palavras. 

Sem perceber, eu não sentia mais tanta dor nem fome. Isso me fez sentir que a palavra de Deus é a 

verdade, o caminho e a vida, e que ela sem dúvida é a fundação em que devo me apoiar para 

sobreviver. Portanto, a minha fé em Deus aumentou sem que eu percebesse. Lembro-me de uma vez 

quando a polícia penitenciária deliberadamente me perseguiu e me algemou. Por três dias e três 

noites eu não bebi sequer uma gota d’água. O prisioneiro algemado ao meu lado me disse: “Houve 

um jovem que foi algemado e morreu de fome aqui. Eu notei que você não comeu nada por vários 

dias e você ainda está com bastante ânimo”. Ao ouvir as palavras dele, pensei que, embora eu não 

tivesse comido nem bebido nada naqueles três dias e três noites, eu não sentia o desconforto da 

fome. Senti dentro de mim que aquilo era o poder vital nas palavras de Deus me apoiando e fazendo 



com que eu visse, de modo real, Deus aparecendo para mim em Suas palavras. O meu coração se 

manteve animado; naquele ambiente de sofrimento, consegui realmente experimentar a realidade 

da verdade de que “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca 

de Deus”. Essa é mesmo a maior riqueza que Deus me concedeu e também é minha dádiva única. 

Além disso, eu nunca poderia ter obtido isso num ambiente onde eu não tivesse que me preocupar 

com comida ou roupas. Agora o meu sofrimento tinha tanto significado e valor! Naquele momento 

eu pensei nas palavras de Deus: “O que vocês herdaram hoje supera o que herdaram todos 

os antigos apóstolos e profetas e é maior ainda que a herança de Moisés e Pedro. As 

bênçãos não podem ser recebidas em um ou dois dias; devem ser merecidas através 

de muito sacrifício. Isto é, vocês precisam ter um amor refinado, uma grande fé e as 

muitas verdades que Deus lhes pede para alcançar; além disso, precisam ser capazes 

de direcionar o rosto para a justiça sem nunca se intimidar ou se sujeitar, e ter um 

amor a Deus que seja constante e imbatível. De vocês é exigida a determinação, assim 

como uma mudança de caráter em sua vida; sua corrupção precisa ser remediada e 

vocês devem aceitar toda a orquestração de Deus sem reclamação e ainda ser 

obedientes até a morte. É isso o que devem alcançar. Esse é o objetivo final da obra 

Deus e as exigências que Deus faz a esse grupo de pessoas” (de ‘A obra de Deus é tão simples 

quanto o homem imagina?’ em “A Palavra manifesta em carne”). Ao tentar entender as palavras de 

Deus, reconheci que, após o sofrimento e as provações, vêm as bênçãos de Deus e que elas são o 

suprimento e a rega de vida mais práticos de Deus. Mas, embora as palavras que Ele me deu tenham 

superado gerações de santos, eu ainda preciso ter fé e perseverança para não ceder durante minhas 

provações e tribulações, submeter-me aos arranjos de Deus e receber Sua salvação. Então serei capaz 

de entrar na realidade da palavra de Deus e enxergar Seus feitos maravilhosos. Se não fosse pelo 

preço dessas dificuldades, eu não seria merecedor de receber Suas promessas e bênçãos. A 

iluminação das palavras de Deus me fizeram ser mais firme e mais poderoso por dentro, e tomei 

uma decisão: cooperar com Deus com afinco e atender Suas exigências no meio desse ambiente de 

dor, testemunhar por Deus para que eu tenha a maior colheita. 

Um mês depois, a polícia chinesa me acusou de “ser suspeito de perturbar a ordem social e de 

destruir a aplicação da lei”. Fui condenado a um ano de reforma por meio do trabalho. Quando entrei 

no campo de trabalho, a polícia perversa havia espalhado boatos e bobagens entre os prisioneiros, 

dizendo que eu era um crente em Deus Todo-Poderoso, que é pior que assassinar e roubar, e 

incitaram os prisioneiros a me perseguirem. Por isso, fui agredido frequentemente e posto em 

situações difíceis pelos prisioneiros sem nenhuma razão. Isso me fez ver verdadeiramente que a 

China é um inferno fortemente controlado por Satanás, o demônio. É um lugar sombrio em todos 

os sentidos, e nenhuma luz é permitida; simplesmente não há lugar para os crentes em Deus Todo-

Poderoso viverem. Durante o dia, a polícia perversa me forçava a trabalhar numa oficina. Se eu não 

atingisse a minha cota, eles deixavam os prisioneiros me agredissem quando eu voltava para a minha 

cela, e gritassem “matem a galinha para assustar o macaco”. Enquanto eu estava na oficina contando 



sacos, eu contava 100 sacos e os amarrava. Os prisioneiros sempre retiravam um ou mais sacos 

daqueles que eu havia contado e depois diziam que eu não havia contado direito e aproveitavam isso 

como uma oportunidade para me socar e me chutar. Quando o guarda me via sendo agredido, ele 

vinha e, com sarcasmo, me perguntava o que estava acontecendo, e os prisioneiros apresentavam 

provas falsas de que eu não estava contando sacos em quantidade suficiente. Então, eu tinha que 

suportar uma enxurrada de severas críticas do guarda. Além disso, eles me mandavam memorizar 

as “regras de conduta” a cada manhã. Se eu não as memorizasse, seria agredido. Eles também me 

forçavam a cantar canções que elogiavam o partido comunista. Se vissem que eu não estava 

cantando ou que os meus lábios não se moviam, inevitavelmente eu seria agredido à noite. Eles 

também me puniam fazendo-me esfregar o chão. Caso eu não limpasse o chão de acordo com as 

expectativas deles, eu seria espancado. Uma vez, alguns prisioneiros começaram de repente a me 

bater e me chutar. Depois me perguntaram: “Jovem, você sabe por que você está apanhando? É 

porque você não se levantou para saudar o guarda quando ele se aproximou!” Cada vez que eu era 

agredido, eu ficava com raiva, mas não ousava dizer nada. Eu só conseguia chorar e orar a Deus em 

silêncio, contando-lhe o ressentimento e rancor no meu coração por causa daquele lugar irracional 

e sem lei. Não havia nenhuma racionalidade ali, só violência. Não havia pessoas ali, só demônios e 

escorpiões insanos! Eu sentia tanta dor e tensão vivendo naquele tormento; eu não queria ficar nem 

mais um minuto. A cada vez que eu fraquejava e sentia dor, eu pensava nas palavras de Deus Todo-

Poderoso: “Vocês já aceitaram as bênçãos que lhe foram dadas? Alguma vez vocês já 

procuraram as promessas que foram feitas para vocês? Vocês certamente irão, sob a 

orientação da Minha luz, romper a repressão das forças das trevas. Certamente, no 

meio da escuridão, não vão perder a luz que os guia. Vocês certamente vão ser o 

mestre de toda criação. Vocês certamente serão vencedores diante de Satanás. Vocês 

certamente, na queda do reino do grande dragão vermelho, levantar-se-ão no meio 

das miríades das multidões para dar testemunho da Minha vitória. Vocês certamente 

serão firmes e inabaláveis na terra de Sinim. Através dos sofrimentos que vocês 

suportam, vão herdar a bênção que vem de Mim, e certamente irradiarão Minha glória 

por todo o universo” (de ‘Capítulo 19’ das Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra 

manifesta em carne”). As palavras de Deus me encorajavam. Sem importar se o que Deus estava 

fazendo comigo era graça e bênção ou provação e refinamento, tudo era para prover a mim e me 

salvar; tudo aquilo estava trazendo a verdade a mim e fazendo da verdade a minha vida. Deus havia 

permitido que aquela perseguição e tribulação caíssem sobre mim. Embora tivesse me causado 

muito sofrimento, tudo aquilo me permitiu realmente experimentar que Deus está comigo, 

realmente me desfrutar das palavras de Deus transformando-se no pão da minha vida, na lâmpada 

para os meus pés e na luz para a minha senda, guiando-me passo a passo naquele buraco infernal e 

escuro. Aquilo era o amor e a proteção de Deus que eu obtive e desfrutei durante o meu processo de 

sofrimento. Naquele momento, consegui ver como eu estava cego, como eu era egoísta e ganancioso 

demais. Ao crer em Deus, eu só sabia desfrutar da graça e das bênçãos Dele, mas não buscava 



minimamente a verdade e a vida. Eu não parava de reclamar quando a minha carne sofria um pouco; 

eu simplesmente não observava a vontade de Deus e não buscava entender a Sua obra. Eu sempre 

causava tristeza e dor a Deus. Eu não tinha consciência alguma! Sentindo remorso e culpa, orei em 

silêncio a Deus: “Ó Deus Todo-Poderoso, posso ver que tudo que Tu fazes é para me salvar e me 

obter. Eu odeio ser tão rebelde, cego e desumano. Sempre Te entendi de maneira equivocada e não 

respeitei a Tua vontade. Ó Deus, hoje a Tua palavra despertou o meu coração e o meu espírito que 

estavam adormecidos e me fez entender a Tua vontade. Não quero mais ter meus próprios desejos e 

necessidades; só quero me submeter aos Teus arranjos. Mesmo que eu tenha que passar por todo 

tipo de sofrimento, ainda assim vou cooperar Contigo com dedicação e darei grandes testemunhos 

de Ti em todas as perseguições de Satanás. Buscarei separar-me da influência de Satanás e viver a 

semelhança de um verdadeiro homem para satisfazer-Te”. Depois de orar, entendi as boas intenções 

de Deus e sabia que todos os lugares que Ele permitia que eu vivenciasse eram símbolos de Seu 

grande amor e salvação para mim. Portanto, eu não iria mais me esconder ou deixar de entender a 

Deus. Embora a situação ainda fosse a mesma, o meu coração estava verdadeiramente repleto de 

alegria e prazer. Eu sentia que era uma honra e um orgulho poder sofrer dificuldades e perseguição 

pela minha fé em Deus Todo-Poderoso, e que aquilo era uma dádiva única para mim, uma pessoa 

corrupta; significavam uma bênção e graça especiais para mim. 

Depois de ter passado um ano difícil na prisão, percebo que tenho uma estatura pequena e que 

me falta muita verdade. Deus Todo-Poderoso realmente compensou as minhas deficiências naquele 

ambiente e me permitiu crescer. Em minha adversidade, Ele fez com que eu obtivesse a mais 

preciosa riqueza na vida, entendesse muitas verdades que eu não entendia no passado e visse 

claramente a aparência repugnante de Satanás, do demônio, e a substância reacionária de sua 

resistência a Deus. Eu reconheci seus crimes hediondos de perseguir Deus Todo-Poderoso e 

massacrar cristãos. Experimentei sinceramente a grande salvação e misericórdia que Deus Todo-

Poderoso tinha para mim, uma pessoa corrupta, e senti que o poder e a vida nas palavras de Deus 

Todo-Poderoso poderiam me trazer luz, ser a minha vida e me levar a vencer Satanás e sair resoluto 

do vale da sombra da morte. Da mesma forma, também reconheci que Deus Todo-Poderoso me 

conduz na senda correta da vida. Ela é a senda luminosa para obter a verdade e a vida! Daqui por 

diante, não importa as perseguições, as tribulações ou as perigosas tentações que eu encontrar, estou 

disposto a buscar com afinco a verdade e obter o caminho da vida eterna que Deus Todo-Poderoso 

me deu. 

 

9. Em tempos difíceis, a palavra de Deus me encorajou 

Por Chen Hui, Província de Jiangsu 

Fui criada em uma família comum na China. Meu pai era militar, e por ter sido moldada e 

influenciada por ele desde cedo, fui levada a acreditar que a vocação e o dever de um soldado eram 

servir à pátria, seguir ordens e servir de forma altruísta ao Partido Comunista e ao povo. Também 

estava decidida a entrar para o exército e seguir os passos do meu pai. No entanto, com o passar 



do tempo e a revelação de certos eventos, o curso da minha vida e o objetivo de minhas ambições 

foram lentamente mudando. Em 1983, ouvi o evangelho do Senhor Jesus. Foi a orientação especial 

do Espírito Santo que permitiu que alguém como eu, que havia sido envenenada pelo ateísmo e 

pela ideologia comunista chinesa desde cedo, fosse profundamente tocada pelo amor do Senhor 

Jesus. Depois de ouvir o evangelho, iniciei uma vida de crença em Deus — comecei a frequentar a 

igreja, a orar e a cantar hinos em louvor ao Senhor. Essa nova vida me trouxe grande paz e 

tranquilidade. Em 1999, aceitei o evangelho dos últimos dias do Senhor Jesus retornado — Deus 

Todo-Poderoso. Por meio da leitura incessante da palavra de Deus e do encontro e comunhão com 

meus irmãos e irmãs, alcancei a compreensão de muitas verdades e aprendi sobre a urgente 

intenção de Deus de salvar a humanidade. Senti que Deus havia concedido a cada um de nós uma 

grande vocação e responsabilidade, e assim me entreguei com entusiasmo à tarefa de disseminar 

o evangelho. Quando testemunhei pessoalmente como muitas pessoas vinham para diante de 

Deus e recebiam Suas bênçãos e a salvação, minha fé se fortaleceu ainda mais. 

No entanto, a cruel perseguição do governo comunista destruiu minha vida serena e feliz. Em 

agosto de 2002, viajei para a região noroeste com meu marido para disseminar o evangelho a 

alguns de nossos colegas de trabalho em Cristo. Certa noite, durante um encontro com dois irmãos 

e irmãs que haviam aceitado apenas recentemente a obra de Deus nos últimos dias, ouvi um súbito 

estrondo e vi a porta sendo violentamente derrubada. Seis ou sete policiais de feição diabólica 

entraram correndo, empunhando cassetetes. Um deles apontou para mim e rosnou ferozmente: 

“Algemem-na!” Dois policiais nos mandaram ficar imóveis contra a parede enquanto vasculhavam 

as caixas e baús da casa feito um bando de saqueadores. Estavam procurando atentamente 

qualquer coisa que pudesse ser usada para esconder algo, e, em pouco tempo, viraram o lugar todo 

do avesso e de cabeça para baixo. Por fim, um dos policiais encontrou um panfleto do evangelho e 

um livro da palavra de Deus na bolsa da minha irmã e me encarou com um olhar feroz, gritando: 

“Que diabos, você está querendo morrer? Vindo aqui e divulgando seu evangelho. De onde veio 

isso?” Eu não respondi, e então ele vociferou: “Não vai falar, hein? Nós vamos abrir essa sua boca. 

Mexa-se! Vamos a um lugar onde você vai falar!” Com isso ele me arrastou para fora da casa e me 

enfiou dentro da viatura policial. Naquele momento, percebi que não haviam enviado apenas seis 

ou sete policiais — havia vários agentes especiais armados alinhados ao longo de ambos os lados 

da rua. Quando vi o tamanho da força policial que haviam mobilizado para nos prender, fiquei 

muito assustada e, sem pensar, comecei a orar a Deus pedindo Sua orientação e proteção. Logo 

em seguida, uma passagem da palavra de Deus me veio claramente à mente: “Você deve saber 

que todas as coisas no ambiente que o cerca existem por permissão Minha, Eu 

arranjo tudo isso. Veja claramente e satisfaça ao Meu coração no ambiente que Eu 

dei a você. Não tema, Deus Todo-Poderoso das hostes certamente estará com você. 

Ele os defende e Ele é o escudo de vocês” (de ‘Capítulo 26’ das Declarações de Cristo no 

princípio em “A Palavra manifesta em carne”). “É isso mesmo!” pensei. “Deus é meu pilar; seja 

qual for o tipo de situação que eu encontre, Deus, o Governador e Criador de todas as coisas, está 



sempre ao meu lado. Contanto que meu coração permaneça quieto diante de Deus, Ele me ajudará 

a superar qualquer situação que eu possa enfrentar. Pois Deus é fiel e é Ele quem governa e 

orquestra todas as coisas”. Pensando nessas coisas, voltei a me acalmar. 

Eram cerca de dez horas da noite quando fui levada para a Unidade de Investigação Criminal. 

Tiraram minha foto e me levaram para uma sala de interrogatório. Para minha surpresa, já havia 

quatro ou cinco brutamontes de aspecto selvagem lá dentro, que me encararam de modo 

intimidador. Assim que entrei, eles me cercaram feito uma alcateia de lobos famintos preparando-

se para atacar. Eu estava incrivelmente nervosa e orei desesperadamente a Deus. A princípio, 

aqueles policiais truculentos não me tocaram, mas apenas ordenaram que eu permanecesse em pé 

por três ou quatro horas. Fiquei tanto tempo em pé que minhas pernas e pés começaram a doer e 

ficaram dormentes, e meu corpo inteiro ficou extremamente cansado. Por volta de uma ou duas 

da manhã, o chefe da Unidade de Investigação Criminal veio me interrogar. Não pude controlar o 

nervosismo e comecei a tremer. Ele me encarou e começou a me interrogar agressivamente: “Fale! 

De onde você é? Quem é seu contato aqui? Quem é seu superior? Onde vocês têm se reunido? 

Quantas pessoas estão sob seu comando?” Quando eu não disse nada, ele explodiu de raiva, 

agarrando-me pelos cabelos e me enchendo de socos e pontapés. Quando os golpes me 

derrubaram ao chão, ele continuou a me chutar com mais força ainda. Meus ouvidos logo 

começaram a zumbir tanto que eu não conseguia ouvir nada, e minha cabeça parecia explodir de 

dor lancinante. Não pude fazer nada além de gritar de dor. Após mais alguns momentos de luta, 

fiquei deitada no chão, incapaz de me mover. O chefe me agarrou pelos cabelos novamente e me 

pôs de pé; nesse momento, quatro ou cinco daqueles brutamontes me cercaram e começaram a 

me socar e chutar. Caí ao chão, protegendo a cabeça com as mãos, rolando e me debatendo em 

dor. Aqueles policiais truculentos não estavam para brincadeira — desferiam cada chute e soco 

com uma força mortal. Enquanto me surravam, gritavam: “Você vai falar ou não? Ai de você se 

não falar! Fale ou você está morta!” Quando o chefe viu que eu ainda não estava falando, ele me 

chutou violentamente no tornozelo. Toda vez que ele me chutava, era como se alguém enfiasse um 

prego nos meus ossos, era excruciantemente doloroso. Depois disso, continuaram me chutando 

por toda parte até que tive a impressão de que tinham quebrado todos os ossos do meu corpo. As 

convulsões violentas que assolavam minhas entranhas me causavam tanta dor que mal conseguia 

respirar. Deitei no chão, ofegante e chorando lágrimas de pura agonia. Em meu coração, clamei a 

Deus dizendo: “Querido Deus! Não suporto mais. Por favor, protege-me, pois temo não passar 

dessa noite. Querido Deus, concede-me força…” Não sei por quanto tempo a tortura continuou. 

Eu me senti extremamente tonta, a dor era tão lancinante que eu parecia estar totalmente 

dilacerada. A dor era tão intensa que meu corpo ficou completamente dormente. Um dos 

brutamontes disse: “Parece que você ainda quer mais. Ah, pode apostar que vai falar!” Ao falar, 

pegou o que parecia ser um martelo elétrico e o bateu contra minha testa. Eu senti cada golpe no 

fundo da medula, e cada vez que ele me batia meu corpo inteiro ficava dormente, e então eu perdia 

as forças e tremia incessantemente. Quando o policial truculento viu o quanto eu estava sofrendo, 



ele pareceu satisfeito com seu trabalho e começou a gargalhar. Em meio ao meu sofrimento, uma 

passagem da palavra de Deus brotou dentro de mim e me deu orientação e iluminação: “Você 

deve sofrer dificuldades pela verdade, deve se entregar à verdade, deve suportar 

humilhação pela verdade e, para ganhar mais da verdade, você deve passar por mais 

sofrimento. É isso que você deve fazer” (de ‘As experiências de Pedro: seu conhecimento de 

castigo e julgamento’ em “A Palavra manifesta em carne”). A palavra de Deus me deu uma força 

incrível, e repeti a passagem várias vezes em minha mente. Pensei: “Não posso sucumbir a Satanás 

e decepcionar a Deus. Para obter a verdade, eu juro suportar qualquer sofrimento e, mesmo que 

isso signifique minha morte, ainda assim valerá a pena e não terei vivido em vão!” Aquela gangue 

de demônios me interrogou a noite inteira até a manhã seguinte, mas como eu tinha a palavra de 

Deus para me encorajar, fui capaz de suportar a tortura deles! Ao final, haviam esgotado todas as 

estratégias possíveis e disseram, impotentes: “Você parece uma dona de casa comum, sem 

nenhum talento especial, então como seu Deus lhe deu tamanha força?” Eu sabia que não era a 

mim que aqueles policiais truculentos estavam cedendo, mas à autoridade e ao poder de Deus. 

Testemunhei pessoalmente que a palavra de Deus é a verdade, que ela pode imbuir as pessoas de 

uma força imensa e que, ao praticar de acordo com a palavra de Deus, é possível superar seu medo 

da morte e derrotar Satanás. Como resultado de tudo isso, minha fé em Deus ficou ainda mais 

forte. 

Na manhã do segundo dia, por volta das sete horas, o chefe veio me interrogar novamente. 

Quando ele viu que eu ainda me recusava a falar, tentou me convencer com outro truque ardiloso. 

Um policial calvo e à paisana entrou, me ajudou a levantar e me acompanhou até um sofá. Ele 

alisou minhas roupas, me deu um tapinha amigável no ombro e, fingindo preocupação, disse com 

um sorriso melancólico: “Olhe só para você, não há por que sofrer dessa maneira. Basta falar 

conosco e poderá ir para casa. Por que ficar aqui e suportar todo esse tormento? Seus filhos a estão 

esperando em casa. Você sabe o quanto me dói vê-la sofrer assim?” Ao ouvir todas aquelas 

mentiras e ver aquele rosto detestável e cínico, eu cerrei os dentes com raiva e pensei: “Você não 

passa de um demônio que cospe todo tipo de mentira para me enganar. Não pense por um minuto 

que eu trairei a Deus. Nem sonhe que direi uma única palavra sobre a igreja!” Quando o policial 

viu que eu permanecia firme, ele me encarou lascivamente e começou a me apalpar. Eu me afastei 

dele automaticamente, mas o canalha me segurou com uma mão para me imobilizar e agarrou 

meu peito com a outra. Gritei de dor e senti imenso ódio por aquele homem; meu corpo inteiro 

tremia de tanta raiva e as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Encarei-o com tanto ódio que ele, 

vendo a raiva em meu olhar, me soltou. Eu sabia que Deus havia se compadecido com meu estado 

debilitado e obrigado aquele monstro a recuar. Por meio dessa experiência pessoal, testemunhei 

de fato a natureza maligna, reacionária e cruel do governo do Partido Comunista Chinês. Vi que a 

“Polícia do Povo” que trabalhava para a instituição do PCC não passava de um bando desprezível 

de brutamontes e canalhas descarados desprovidos de qualquer consciência!  

Como eu estava sem beber uma única gota de água há 24 horas, meu corpo estava 



perigosamente exaurido e debilitado e eu realmente não sabia se conseguiria aguentar mais. De 

repente, fui acometida por um sentimento de profunda tristeza e desesperança. Naquele 

momento, pensei em um hino da igreja: “Com vontade forte, as forças do mal enfrento. Na dura 

estrada, meu coração se torna firme e forte. A verdadeira luz me guia e eu seguirei. A humanidade 

é tão cruel, onde há lugar para Deus? É difícil acreditar em Deus na terra governada pelo diabo. 

Deixarei Satã e seguirei a Deus. Com um coração que ama a Deus, emitirei luz e calor, fiel até o 

fim, testemunharei para a glória de Deus. Não importa como Deus me refinar, testemunharei e O 

satisfarei. II Satanás me persegue, não tenho sequer um lar. Servir a Deus é a lei do céu e o 

princípio da terra. Satã me oprime, tenho mais certeza em Cristo. Seus planos são perversos e 

desprezíveis. Nunca cederei a Satanás, não viverei sem valor. Vou suportar a dor em meio as noites 

de trevas. Testemunharei em vitória total, a Deus consolarei, para ganhar Seu louvor. Com um 

coração que ama a Deus, emitirei luz e calor, fiel até o fim, testemunharei para a glória de Deus. 

Não importa como Deus me refinar, testemunharei e O satisfarei. III A justiça emerge na noite 

antes do amanhecer. Na agonia da morte, o diabo vem servir a Deus. Deus ganhou a Sua glória, 

fez vencedores. E eu louvo Sua justiça e sabedoria. Ainda mais, considerando a vontade de Deus, 

servindo em Sua família da forma que eu puder. Com um coração que ama a Deus, emitirei luz e 

calor, fiel até o fim, testemunharei para a glória de Deus. Não importa como Deus me refinar, 

testemunharei e O satisfarei. Eu O satisfarei” (de ‘Erguer-se em meio à escuridão e à opressão’ em 

“Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Esse hino vibrante e vigoroso me trouxe grande 

motivação: aqueles demônios estavam perseguindo os crentes de Deus dessa maneira porque 

odeiam a Deus. Seu objetivo vil e maligno é impedir-nos de acreditar em Deus e de segui-Lo e 

assim interromper e destruir Sua obra e arruinar a chance de a humanidade ser salva. Nesse 

momento crucial dessa batalha espiritual, eu não podia me render e deixar que Satanás fizesse de 

mim um motivo de chacota. Quanto mais Satanás me atormentava, mais claramente eu via sua 

face demoníaca e mais desejava renunciar a ele e ficar ao lado de Deus. Eu acredito que Deus 

vencerá e que Satanás está condenado a ser derrotado. Eu não podia desistir e queria confiar em 

Deus e dar um testemunho forte e retumbante Dele. 

Quando a polícia percebeu que eu não lhes daria nenhuma informação valiosa, desistiram do 

interrogatório e, naquela noite, me transportaram para uma casa de detenção. A essas alturas eu 

estava irreconhecível de tanto que havia apanhado — meu rosto estava inchado, eu não conseguia 

abrir os olhos, e meus lábios estavam cobertos de feridas. Ao ver que eu havia sido espancada 

quase até a morte, os funcionários da casa de detenção não quiseram assumir nenhuma 

responsabilidade pelo que havia acontecido e se recusaram a me aceitar. No entanto, depois de 

alguma negociação, finalmente fui admitida por volta das sete da noite e escoltada para uma cela. 

Naquela noite, comi minha primeira refeição desde que fora presa: um pão duro, preto e 

granuloso cozido no vapor, que era duro de mastigar e difícil de engolir, e uma tigela de sopa de 

verduras murchas, comvermes mortos que flutuavam nela e uma camada de terra no fundo da 

tigela. Nada disso me impediu de comer a refeição o mais rápido possível. Como eu era crente, nos 



dias seguintes, o agente penitenciário instigava frequentemente as outras presas a infernizar 

minha vida. Certa vez, a prisioneira-chefe de nossa cela deu uma ordem e suas seguidoras me 

agarraram pelos cabelos e bateram minha cabeça contra a parede. Bateram minha cabeça com 

tanta força que fiquei tonta e não consegui enxergar direito. Além disso, à noite, elas não me 

deixavam dormir na cama, e assim tive de dormir no chão de concreto frio ao lado do vaso 

sanitário. Mais ainda, me faziam recitar as regras da casa de detenção, e se eu errasse ou 

esquecesse alguma, elas me chicoteavam com um cinto de couro. Diante dessa tortura e 

humilhação desumana quase constante, fiquei fraca e pensei que seria melhor morrer do que 

sofrer como um animal enjaulado dia após dia. Muitas vezes, quando eu estava prestes a bater a 

cabeça contra a parede e por um fim a tudo, a voz de Deus surgia dentro de mim e me guiava, 

dizendo: “Assim, durante estes últimos dias vocês devem dar testemunho de Deus. 

Não importa quão grande seja o sofrimento de vocês, devem continuar até o fim e, 

mesmo em seus últimos suspiros, ainda assim vocês devem ser fieis a Deus e ficar à 

mercê de Deus; só isso é realmente amar a Deus e apenas isso é o testemunho forte 

e retumbante” (de ‘Somente experimentando provações dolorosas é possível conhecer a beleza 

de Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me encorajaram e aqueceram 

meu coração. Enquanto eu ponderava as palavras de Deus, lágrimas jorravam dos meus olhos. 

Pensei em como, quando eu estava sendo cruelmente espancada pelos policiais truculentos, fora 

o amor de Deus que havia cuidado de mim o tempo todo. Ele havia me guiado com Suas palavras, 

me concedido fé e força e me permitido sobreviver obstinadamente àquela tortura terrível. Depois 

de ter sido abusada e intimidada pela prisioneira-chefe de nossa cela e torturada pelas outras 

detentas a ponto de quase sofrer uma crise de nervos e pensar em acabar com minha própria vida, 

as palavras de Deus mais uma vez me deram fé e coragem para eu me reerguer. Se Deus não tivesse 

estado ao meu lado me vigiando, eu teria sido atormentada até a morte por aqueles demônios 

perversos há muito tempo. Diante do grande amor e misericórdia de Deus, eu não podia mais 

resistir passivamente e entristecer Seu coração. Eu tinha de me manter firme ao lado de Deus e 

retribuir Seu amor com lealdade. Depois de restaurar meu estado de espírito, comecei a observar 

as obras maravilhosas de Deus: quando a prisioneira-chefe me atormentou, não permitindo que 

eu dormisse na cama, Deus fez com que outra presa se levantasse e protestasse em meu nome, 

gerando um grande confronto entre elas. No final, a prisioneira-chefe acabou cedendo. Graças a 

Deus. Se não fosse pela misericórdia de Deus, continuar dormindo no chão de concreto frio e 

úmido por muito tempo teria me matado ou me deixado paralisada, dada minha condição 

debilitada. Dessa maneira, eu consegui sobreviver por dois meses exaustivos na casa de detenção. 

Durante esse tempo, os policiais truculentos me interrogaram mais duas vezes usando a mesma 

estratégia de policial bom, policial mau. No entanto, com a proteção de Deus, fui capaz de enxergar 

a trama astuta de Satanás e frustrar o esquema perverso deles. No final, eles não tinham mais 

estratégias, e depois de tantos interrogatórios fracassados finalmente me condenaram a três anos 

de prisão e me enviaram à Segunda Penitenciária Feminina para cumprir minha pena. 



Desde meu primeiro dia na prisão fui forçada a fazer trabalho físico exaustivo. Tinha de 

trabalhar mais de dez horas por dia e tricotar um suéter, ou confeccionar trinta a quarenta peças 

de roupa ou empacotar dez mil pares de fachis todos os dias. Se eu não conseguisse concluir essas 

tarefas, minha sentença seria prolongada. Como se já não bastasse o trabalho físico extenuante, à 

noite éramos forçadas a participar de uma espécie de lavagem cerebral política destinada a nos 

destruir psicologicamente, obrigando-nos a estudar as regras da prisão, a lei, marxismo-leninismo 

e maoísmo. Sempre que ouvia os agentes penitenciários propondo seus absurdos ateístas, eu ficava 

enojada e sentia puro ódio por suas atitudes desprezíveis e cínicas. Durante todo o tempo que 

passei na prisão, nunca tive uma única noite de sono profundo — muitas vezes éramos 

subitamente acordadas no meio da noite pelos apitos dos guardas penitenciários. Eles nos faziam 

levantar e ficar em pé no corredor sem nenhum motivo aparente ou nos passavam tarefas como 

carregar batatas, milho e ração. Cada saco pesava mais de 50 quilos. Nas noites de inverno 

tínhamos de suportar ventos uivantes que nos congelavam até os ossos. Nós nos movíamos com 

extrema dificuldade, um pé de cada vez, às vezes desabando sob o peso de nossas cargas. Muitas 

vezes eu arrastava meu corpo cansado de volta à cela às duas ou três da manhã, exausta e com os 

olhos em lágrimas. Nessas noites, uma mistura de fadiga, frio e raiva me impedia de voltar a 

dormir. Sempre que eu pensava que ainda tinha de suportar três longos anos de prisão, eu caía em 

um desespero ainda mais profundo e meu corpo inteiro parecia paralisado de exaustão. Deus 

estava totalmente ciente do meu sofrimento e, nos meus piores momentos, Ele me orientava a 

lembrar dessa passagem de Suas palavras: “Não fique desanimado, não seja fraco; Eu 

revelarei a você. A estrada para o reino não é tão fácil, nada é tão simples! Vocês 

querem que as bênçãos venham facilmente, certo? Hoje, todos terão de enfrentar 

provas amargas, caso contrário seu coração amoroso por Mim não se tornará mais 

forte e vocês não terão por Mim um amor verdadeiro” (de ‘Capítulo 41’ das Declarações 

de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus consolaram 

profundamente meu coração angustiado e sofredor e me permitiram entender Sua vontade. A 

situação em que agora me encontrava era um verdadeiro teste. Deus queria ver se eu permaneceria 

leal a Ele em meio a tanto sofrimento e se eu realmente O amava. Embora três anos de prisão 

fossem bastante tempo, com a palavra de Deus para me guiar e Seu amor para me sustentar, eu 

sabia que não estava sozinha. Eu confiaria em Deus para suportar toda a dor e sofrimento e 

derrotar Satanás. Eu não podia ceder à timidez; eu tinha de ter determinação e coragem para 

buscar a verdade e eu tinha de assumir uma atitude em defesa da justiça e procurar ser uma pessoa 

dotada de verdade e humanidade. 

As trevas e a maldade do PCC eram evidentes em todos os aspectos dessa prisão administrada 

por eles, mas o amor de Deus esteve sempre comigo. Certa vez um guarda penitenciário ordenou 

que eu carregasse um saco de fachis até o quinto andar. Como as escadas estavam cobertas de gelo, 

tive de andar bem devagar devido ao peso do saco. No entanto, o guarda ficava me apressando. 

Temendo ser espancada se não cumprisse a tarefa, fiquei ansiosa e, na pressa, escorreguei e rolei 



escada abaixo, quebrando o osso do calcanhar. Fiquei estirada no chão, incapaz de mover a perna 

e suando frio devido à dor aguda da fratura. O guarda, no entanto, não deu a mínima. Disse que 

eu estava fingindo e ordenou que eu me levantasse e continuasse trabalhando, mas eu não tinha 

condições físicas de me erguer. Uma irmã da igreja, que estava cumprindo pena na mesma prisão 

que eu, viu o que havia acontecido e imediatamente me levou para a enfermaria da prisão. Lá, o 

médico de plantão apenas enfaixou meu pé, me deu alguns comprimidos baratos e me dispensou. 

Temendo que eu não conseguisse cumprir minha cota de trabalho, o guarda não permitiu que eu 

tivesse tratamento algum, então tive de continuar trabalhando com o pé quebrado. A irmã me 

ajudava com o trabalho que fazíamos, qualquer que fosse. Como o amor de Deus havia unido 

nossos corações, sempre que ela tinha oportunidade, a irmã comunicava comigo a palavra de Deus 

para me encorajar. Foi um imenso conforto para mim em meus momentos de maior abatimento e 

dificuldade. Durante esse período, não sei quantas vezes me senti dolorida e fraca demais para me 

levantar e mal tinha energia para respirar. Tantas vezes me escondi debaixo da colcha, orando a 

Deus em prantos, mas estes dois hinos sempre me encorajavam e consolavam: “O fato de você 

ser capaz de aceitar o julgamento, o castigo, os golpes e o refinamento das palavras 

de Deus e, além disso, ser capaz de aceitar as comissões de Deus, foi predeterminado 

por Deus no princípio dos tempos; logo, você não deve se afligir demais quando for 

castigado. Ninguém pode tirar a obra que foi feita em vocês nem as bênçãos que lhes 

foram concedidas, e ninguém pode tirar tudo o que foi dado a vocês. Pessoas 

religiosas não admitem comparação com vocês. Vocês não são dotados de grande 

conhecimento sobre a Bíblia nem estão equipados de teoria religiosa, mas por Deus 

ter trabalhado dentro de vocês, vocês ganharam mais do que qualquer outra pessoa 

ao longo das eras, e essa é a sua maior bênção” (de ‘Você não pode decepcionar a vontade 

de Deus’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). “A estrada pro reino tem muitos altos e 

baixos. Eu fico entre a vida e a morte, entre a tortura e as lágrimas. Sem a proteção de Deus, quem 

conseguiria viver hoje? Nosso nascimento planejou nos últimos dias, somos felizes seguindo a 

Cristo. Deus Se humilhou pra tornar-Se homem, sofrendo grande vergonha. Como sou humano se 

não amo a Deus? […] Como amo a Deus, não me arrependerei de segui-Lo e testemunha-Lo. 

Mesmo sendo fraco e pessimista, em lágrimas, amo a Deus. Sofro e dou o meu amor a Ele, sem 

nunca causar-Lhe dor. ser temperado nas provações como o ouro que passa na prova do fogo. Meu 

coração é temperado como o ouro. como não Lhe entregaria o meu coração? Sendo difícil a estrada 

pro céu, muitas lágrimas hão de cair” (de ‘Canção de amar a Deus sem arrependimentos’ em 

“Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). As palavras e o amor de Deus me salvaram das 

profundezas da desesperança e, repetidamente, me deram coragem para continuar vivendo. 

Naquele inferno frio e escuro na terra, experimentei o calor e a proteção do amor de Deus e estava 

determinada a continuar vivendo para poder retribuir o Seu amor. Por mais que eu sofresse, eu 

tinha de prosseguir; mesmo que me restasse um último suspiro, eu tinha de permanecer leal a 

Deus. Durante meus três anos na prisão, fiquei profundamente comovida quando minha irmã me 



deu algumas páginas manuscritas da palavra de Deus. O fato de eu poder ler Sua palavra em uma 

prisão administrada por demônios, mais vigiada do que Fort Knox, era realmente um testemunho 

do imenso amor e misericórdia que Deus estava me demonstrando. Foram essas palavras de Deus 

que me encorajaram e me orientaram, permitindo que eu suportasse aquele período tão difícil. 

Minha pena terminou em setembro de 2005, e eu finalmente pude deixar para trás os dias 

sombrios do cárcere. Ao sair da prisão, respirei fundo e agradeci a Deus do fundo do coração por 

Seu amor e proteção, que haviam permitido que eu sobrevivesse à minha sentença. Devido à 

minha experiência pessoal de ter sido presa e perseguida pelo governo do PCC, eu agora sei o que 

é justo e o que é mau, o que é bom e o que é perverso, e o que é positivo e o que é negativo. Eu 

identifiquei o que devo buscar, abandonando tudo, e o que devo rejeitar com ódio e maldições. Por 

meio dessa experiência, aprendi de fato que a palavra de Deus é Sua própria vida e que é investida 

de poderes sobrenaturais que podem ser a força motriz da vida humana. Contanto que o homem 

viva pela palavra de Deus, ele será capaz de superar todas as forças de Satanás e vencer mesmo 

nas circunstâncias mais adversas. Assim como diz Deus Todo-Poderoso: “Minhas palavras são 

para sempre a verdade imutável. Eu sou o suprimento de vida para o homem e o 

único guia para a humanidade” (de ‘Vocês precisam considerar seus feitos’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). A partir de agora, independentemente dos obstáculos ou dificuldades que 

eu enfrente, estou disposta a fazer o máximo para buscar a verdade, procurar viver 

verdadeiramente pela palavra de Deus e viver uma vida significativa!  

 

10. Uma canção de vida em meio à ruína 

Por Gao Jing, Província de Henan 

Em 1999, eu tive a sorte de aceitar a obra dos últimos dias do Deus Todo-Poderoso. Por meio 

da leitura das palavras de Deus, percebi a autoridade e o poder que elas possuem e senti que essas 

palavras eram a voz de Deus. Ser capaz de ouvir as palavras expressas à humanidade pelo Criador 

me comoveu além da minha capacidade de o descrever e, pela primeira vez, eu tive, nas profundezas 

do meu espírito, a sensação de paz e alegria que a obra do Espírito Santo proporciona ao homem. A 

partir daquele momento, eu me tornei uma leitora cada vez mais ávida das palavras de Deus. Depois 

que eu aderi à Igreja do Deus Todo-Poderoso, vi que a igreja era um mundo completamente novo, 

completamente diferente do da sociedade. Todos os irmãos e irmãs eram simples e gentis, puros  e 

cheios de vida. Embora não estivéssemos ligados um ao outro por laços de sangue, viéssemos cada 

qual de um contexto diferente e tivéssemos nossas próprias identidades, éramos todos espíritos afins 

que se amavam, se apoiavam e estavam unidos em alegria. Ver isso realmente me fez sentir como é 

feliz e alegre, como é bela e doce a vida que passei adorando a Deus. Mais tarde, eu entendi estas 

palavras de Deus: “Como membros da raça humana e cristãos devotos, é 

responsabilidade e obrigação de todos nós oferecer nossa mente e nosso corpo para a 

realização da comissão divina, pois todo o nosso ser veio de Deus e existe graças à Sua 

soberania. Se a nossa mente e o nosso corpo não servirem à comissão de Deus e à 



causa justa da humanidade, a nossa alma será indigna daqueles que foram 

martirizados pela comissão divina e mais indigna ainda de Deus, que nos proveu de 

todas as coisas” (de ‘Deus preside o destino de toda a humanidade’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). As palavras de Deus me permitiram entender que, como um ser criado, eu deveria viver 

para o Criador, e que eu deveria dedicar e empenhar tudo para disseminar e testemunhar o 

evangelho dos últimos dias anunciado por Deus — unicamente essa é a vida mais valiosa e mais 

significativa. E assim, quando soube que muitas pessoas vivendo em áreas remotas e distantes não 

haviam ouvido o evangelho dos últimos dias anunciado por Deus Todo-Poderoso, eu me despedi 

resolutamente dos irmãos e das irmãs de minha cidade natal e parti em minha jornada para 

disseminar o evangelho do reino. 

Em 2002, cheguei a uma área montanhosa remota e atrasada na província de Guizhou para 

pregar o evangelho. Disseminar o evangelho lá exigia que eu andasse muitos quilômetros ao longo 

de sendas montanhosas todos os dias e muitas vezes tive que enfrentar o vento e a neve. Com Deus 

ao meu lado, no entanto, eu nunca me senti cansada nem senti que fosse uma dificuldade. Conduzida 

pela obra do Espírito Santo, a obra do evangelho logo decolou, mais e mais pessoas aceitaram a obra 

dos últimos dias feita por Deus e a vida da igreja transbordou de vitalidade. Guiada pelas palavras 

de Deus, passei seis anos felizes e gratificantes naquele lugar. Ou seja, até 2008, quando algo 

extraordinário aconteceu do nada, algo que esmagaria a alegria e a tranquilidade da minha vida. 

Aconteceu por volta das 11 horas da manhã do dia 15 de março de 2008. Dois irmãos e eu 

estávamos em reunião quando, de repente, quatro policiais arrombaram a porta e rapidamente nos 

derrubaram e pressionaram contra o chão. Eles nos algemaram sem dizer palavra, depois nos 

empurraram e nos arrastaram para uma viatura da polícia. Dentro da viatura, todos riram 

maliciosamente, acenando com seus bastões de eletrochoque para nós e ocasionalmente atingindo 

nossa cabeça ou tórax com eles. Eles praguejaram selvagemente contra nós, dizendo: “Bastardos! 

Vocês são tão jovens e poderiam fazer qualquer coisa, mas não, vocês tinham de acreditar em Deus! 

Vocês realmente não têm nada melhor para fazer?”. Ter sido presa tão de repente me deixou muito 

nervosa e eu não fazia ideia do que nos aguardava. Tudo o que eu pude fazer foi clamar a Deus 

silenciosamente em meu coração várias vezes: “Ó Deus! Esta situação nos ocorreu hoje com a Tua 

permissão. Peço apenas que Tu nos concedas fé e nos protejas para que possamos dar testemunho 

de Ti”. Depois de orar, uma frase das palavras de Deus me veio à mente: “Seja leal a Mim acima 

de tudo, avance com bravura; Eu sou sua rocha forte, confie em Mim!” (de ‘Capítulo 10’ 

das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). “Sim!”, pensei. “Deus é 

meu sustento e Ele é meu apoio forte e poderoso. Não importa em que situação eu me encontre, 

contanto que eu possa permanecer leal a Deus e estar com Ele, certamente vencerei Satanás e farei 

com que ele seja envergonhado”. O esclarecimento das palavras de Deus me permitiu encontrar 

força e fé e eu silenciosamente resolvi: prefiro morrer a abandonar o caminho verdadeiro e não ser 

testemunha de Deus! 

Quando chegamos à delegacia, os policiais nos arrastaram rudemente para fora da viatura, 



depois nos empurraram e enfiaram dentro da delegacia. Eles fizeram uma busca completa em nós e 

encontraram alguns materiais evangélicos e um telefone celular nas sacolas pertencentes aos meus 

dois irmãos da igreja. Vendo que eles não tinham dinheiro, um dos policiais perversos arrastou um 

dos irmãos, chutou-o e espancou-o até que ele caiu no chão. Depois disso, fomos levados para salas 

diferentes para sermos interrogados separadamente. Eles me interrogaram a tarde toda, mas não 

conseguiram tirar nenhuma palavra de mim. Passava das 20 horas daquela noite, quando eles nos 

registraram como sendo três presos anônimos, antes de nos enviar para a casa de detenção local.  

Assim que chegamos à casa de detenção, duas agentes penitenciárias tiraram todas as minhas 

roupas. Elas cortaram fora tudo que havia de metal nas minhas roupas e pegaram meus cadarços e 

meu cinto. De pés descalços e segurando minhas calças, caminhei tremulamente até a minha cela. 

Quando me viram entrar, as mulheres prisioneiras vieram em minha direção como loucas e me 

cercaram completamente, todas perguntando sobre mim ao mesmo tempo. As luzes eram tão fracas 

ali que seus olhos pareciam tão arregalados como um pires; elas estavam me fitando e me olhando 

de cima a baixo com curiosidade, enquanto algumas puxavam meus braços, tocando aqui e 

beliscando ali. Estupefata, fiquei como que enraizada no chão, sentindo muito medo e não ousando 

dizer uma palavra. Ao pensar que eu teria que viver neste lugar infernal com essas mulheres, senti 

vontade de chorar por causa da injustiça de tudo isso. Justo nesse momento, uma detenta que estava 

sentada na cama de tijolos sem dizer palavra, de repente gritou: “Já chega! Ela acabou de chegar e 

não sabe o que é o quê. Não a assustem”. Ela então me entregou uma colcha para me cobrir. Eu senti 

uma onda de afeição naquele momento e sabia muito bem que não era essa detenta que estava sendo 

gentil comigo, mas Deus que usava as pessoas ao meu redor para me ajudar e cuidar de mim. Deus 

esteve comigo o tempo todo e eu não estava sozinha. Tendo o amor de Deus para me fazer companhia 

neste sombrio e aterrador inferno na terra, eu me senti tremendamente confortada. No meio da 

noite, depois que todas as outras detentas adormeceram, eu absolutamente ainda não tinha cabeça 

para dormir. Pensei em como, naquela manhã, cumpria alegremente meu dever com meus irmãos e 

irmãs e já naquela noite eu estava deitada nesse lugar infernal feito um túmulo, sem ter ideia de 

quando seria solta — senti uma tristeza e angústia inexprimíveis. Exatamente quando fiquei imersa 

em meus próprios pensamentos, um vento frio e gélido surgiu do nada e eu tremi involuntariamente. 

Levantei minha cabeça para olhar em volta e só então percebi que a cela estava exposta aos 

elementos. Além do teto sobre a área de dormir, o resto da cela era recoberta por uma grade feita de 

grossas barras de metal soldadas e o vento frio entrava direto. Ocasionalmente, eu também podia 

ouvir os passos dos policiais em patrulha andando no telhado. Tudo o que eu podia sentir era um 

medo de arrepiar e meu medo, meu desamparo e os sentimentos de ter sido injustiçada inundaram 

meu coração; lágrimas caíram espontaneamente dos meus olhos. Nesse exato momento, uma 

passagem das palavras de Deus veio claramente à minha mente: “Você deve saber que todas as 

coisas no ambiente que o cerca existem por permissão Minha, Eu arranjo tudo isso. 

Veja claramente e satisfaça ao Meu coração no ambiente que Eu dei a você. Não tema, 

Deus Todo-Poderoso das hostes certamente estará com você. Ele os defende e Ele é o 



escudo de vocês” (de ‘Capítulo 26’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta 

em carne”). “Sim”, pensei. “Deus permitiu que o governo do Partido Comunista Chinês me 

capturasse. Embora este lugar seja escuro e aterrorizante e eu não tenha ideia do que enfrentarei a 

seguir, Deus é meu apoio, então não há nada a temer! É tudo ou nada e coloco tudo nas mãos de 

Deus”. Tendo compreendido a vontade de Deus, eu me senti bem mais relaxada e então fiz uma 

oração silenciosa a Deus: “Ó Deus! Obrigada por Teu esclarecimento e Tua iluminação que me 

permitiram entender que tudo isso está acontecendo com a Tua permissão. Desejo submeter-me às 

Tuas orquestrações e aos Teus arranjos, buscar Tua vontade nesta difícil situação e obter as verdades 

que Tu desejas me dar. Ó Deus! É que minha estatura é tão pequena, então peço que Tu me concedas 

fé e força e me protejas, para que eu nunca Te traia, não importando a que torturas eu seja 

submetida”. Depois de orar, enxuguei minhas lágrimas e contemplei as palavras de Deus, enquanto 

aguardava calmamente a chegada do novo dia. 

Cedo no dia seguinte, ouviu-se um som de batida e a porta da cela se abriu. Uma das policiais 

penitenciárias gritou: “Fora, Dona Maria!” Demorei um pouco para finalmente perceber que era a 

mim que ela estava chamando. Na sala de interrogatório, os policiais mais uma vez pediram que eu 

informasse meu nome e endereço e que falasse sobre a igreja. Sem dizer nada, apenas fiquei sentada 

na cadeira com a cabeça baixa. Eles me interrogaram todos os dias durante uma semana, até que 

finalmente um deles me espetou com o dedo e gritou: “Sua vadia! Gastamos dias com você e você 

não disse uma palavra. Tudo bem, espere só. Temos algo para lhe mostrar!”. Tendo dito isso, os dois 

policiais saíram apressadamente, batendo a porta atrás de si. Um dia, ao cair da noite, a polícia 

voltou a me chamar. Eles me algemaram e me enfiaram em uma viatura. Sentada no banco de trás 

da viatura, eu não pude deixar de sentir o pânico começando a crescer dentro de mim e pensei: “Para 

onde estão me levando? Será que estão me levando para o meio do nada para me violar? Será que 

vão me enfiar em um saco e me jogar no rio para alimentar os peixes?”. Eu estava incrivelmente 

assustada, mas naquele exato momento alguns versos de um hino da igreja chamado “O reino” 

começaram a ressoar em meus ouvidos: “Deus é meu apoio, o que há para temer? Quero lutar com 

Satanás até o fim. Deus nos levanta, devemos deixar tudo para trás e lutar para dar testemunho de 

Cristo. Deus cumprirá Sua vontade na terra. Dedicarei meu amor e lealdade a Deus. Darei as boas-

vindas ao retorno de Deus quando Ele descer em glória” (de “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos 

novos”). Num segundo, uma força inesgotável surgiu dentro de mim. Ergui minha cabeça para olhar 

pela janela enquanto ponderava silenciosamente sobre a letra do hino. Um dos policiais notou que 

eu estava olhando pela janela e rapidamente puxou uma cortina para cobri-la, antes de berrar 

ferozmente para mim: “O que você está olhando? Baixe sua cabeça!”. O grito repentino contra mim 

me deixou trêmula e chocada e baixei minha cabeça imediatamente. Havia quatro policiais na 

viatura e todos estavam fumando, constantemente soprando nuvens de fumaça e logo o ar dentro 

da viatura se tornou intoleravelmente poluído; comecei a tossir. Um dos policiais sentados à minha 

frente se virou e apertou minha mandíbula com os dedos antes de soprar fumaça diretamente na 

minha cara. Ele então disse maliciosamente: “Sabe, você só precisa nos contar tudo o que sabe e não 



precisará sofrer nada; você pode simplesmente ir para casa. Você é uma jovem mulher e é muito 

bonita”. Enquanto dizia isso, ele deslizou os dedos pelo meu rosto e piscou lascivamente para mim, 

depois riu maliciosamente e disse: “Talvez ainda encontremos um namorado para você”. Eu virei o 

rosto e levantei minhas mãos acorrentadas para afastar sua mão. Embaraçado a ponto de ficar com 

raiva, ele disse: “Oh, como você é forte. Espere só até chegarmos onde estamos indo e então você se 

comportará”. A viatura seguiu em frente. Eu não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar e tudo 

o que pude fazer foi clamar a Deus silenciosamente em meu coração: “Ó Deus! Estou pronta para 

arriscar tudo agora. Não importa que táticas esses policiais horríveis venham a usar contra mim, 

enquanto eu tiver um último fôlego em meu corpo, darei forte e retumbante testemunho de Ti diante 

de Satanás!” 

Depois de mais de meia hora, a viatura parou. Os policiais me arrastaram para fora; eu fiquei 

de pé cambaleando e olhei em volta. Já estava completamente escuro e havia apenas alguns edifícios 

vazios espalhados sem sequer uma luz brilhando — tudo parecia tão sombrio e aterrorizante. Fui 

escoltada para um dos edifícios. Dentro dele, havia uma escrivaninha e um sofá com uma lâmpada 

elétrica pendurada no teto que lançava uma luz horrivelmente pálida sobre tudo. Havia cordas e 

correntes de aço caídas no chão e do outro lado da sala havia uma cadeira feita de grossas barras de 

metal. Diante dessa cena assustadora, não consegui evitar de começar a entrar em pânico. Minhas 

pernas ficaram bambas e eu tive de me sentar no sofá para me acalmar. Vários homens entraram na 

sala e eu fui repreendida em voz alta por um deles. “O que você pensa que está fazendo, sentada aí? 

Esse sofá é seu? Levante-se!”. Enquanto falava, ele veio até mim e me chutou algumas vezes, então 

agarrou a frente da minha blusa, me puxou do sofá e me arrastou para a cadeira de metal. Outro 

policial me disse: “Sabe, isso é uma coisa boa, essa cadeira. Você só precisa ficar sentada por um 

tempo e ‘obterá o benefício’ pelo resto da vida. Essa cadeira foi especialmente preparada para vocês, 

crentes no Deus Todo-Poderoso. Não deixamos qualquer um se sentar nela. Seja uma boa garota, 

faça o que dissermos e responda a nossas perguntas honestamente e então não precisará se sentar 

nela. Então nos diga, por que você veio a Guizhou? Foi para pregar o seu evangelho?”. Eu não disse 

nada. Um policial de aparência dura, parado ao lado, apontou para o meu rosto e me xingou, 

dizendo: “Pare de se fazer de surda, diacho! Se você não falar, vai sentir o gostinho da cadeira!”. Eu 

continuei em silêncio. 

Naquele momento, uma mulher vestida de forma sedutora entrou na sala e acontece que ela 

havia sido convidada por essa gangue de policiais para vir e me convencer a confessar. Ela me 

exortou com falsa gentileza, dizendo: “Olha, você é uma estranha aqui e não tem parentes ou amigos 

por perto. Diga-nos o que queremos saber, ok? Depois de nos dizer o que queremos saber, vou 

encontrar um emprego e um marido para você aqui em Guizhou. Eu também prometo que vou achar 

um homem bom. Mas se você não quiser isso, pode vir trabalhar para mim como minha babá. Eu 

pagarei mensalmente. Dessa forma, você pode se estabelecer aqui e criar algumas raízes”. Eu 

levantei minha cabeça e olhei para ela, mas não respondi. Pensei para mim mesmo: “Demônios são 

demônios. Eles não reconhecem a existência de Deus, mas apenas fazem todo tipo de coisa terrível 



por causa de dinheiro e lucro. Agora eles estão tentando usar o lucro para me subornar e me fazer 

trair a Deus. Como eu poderia ser vítima de seus planos astutos e me tornar um Judas vergonhoso?” 

Ela viu que suas palavras “gentis” não tiveram nenhum efeito sobre mim e sentiu que havia perdido 

a moral na frente dos demais policiais e então ela imediatamente deixou cair a máscara e mostrou 

suas verdadeiras intenções. Ela removeu uma alça da sua mochila e cruelmente me chicoteou 

algumas vezes com ela; depois jogou sua mochila agressivamente no sofá. Balançando a cabeça em 

exasperação, ela foi e ficou parada de um lado. Vendo o que havia acontecido, um policial gordo e 

perverso veio, pegou-me pelos cabelos e bateu minha cabeça contra a parede várias vezes, gritando 

comigo com os dentes cerrados: “Você não vê quando alguém está tentando fazer um favor para 

você? Hem? Não vê? Você vai falar ou não?”. Minha cabeça foi batida na parede tantas vezes que vi 

estrelas, minha cabeça estava zumbindo, a sala estava girando e eu caí no chão. Ele então me 

arrastou, me levantou e me jogou na cadeira de metal como se eu não passasse de um passarinho. 

Só depois de me recuperar um pouco comecei a abrir os olhos aos poucos — vi que ele ainda segurava 

na sua mão uma mecha arrancada do meu cabelo. Eu estava presa à cadeira da cabeça aos pés e uma 

chapa grossa de aço foi colocada diante do meu peito. Minhas algemas estavam presas à cadeira e 

grilhões pesando dezenas de quilos foram presos aos meus pés, que também foram acorrentados à 

cadeira. Eu me senti como uma estátua, incapaz de mover um músculo. As correntes frias e pesadas, 

os cadeados e algemas me prendiam na cadeira de metal — meu sofrimento não podia ser expresso 

em palavras. Ao me ver com dor, a polícia do mal ficou satisfeita consigo mesma e começou a zombar 

de mim, dizendo: “O Deus que você acredita não é todo-poderoso? Por que Ele não veio para salvar 

você? Por que Ele não salva você dessa ‘cadeira de tigre’? É melhor você começar a falar. Seu Deus 

não poderá salvá-la, só nós podemos fazer isso. Diga-nos o que queremos saber e deixaremos você 

ir. Você poderia ter uma boa vida. Que desperdício crer em algum deus!”. Eu enfrentei os 

comentários sarcásticos da polícia perversa com muita calma, pois as palavras de Deus dizem: “Nos 

últimos dias, Deus utiliza palavras, e não sinais e maravilhas, para tornar o homem 

perfeito. Ele usa Suas palavras para expor o homem, para julgá-lo, para castigá-lo e 

para torná-lo perfeito, a fim de que, nas palavras de Deus, o homem venha a ver a 

sabedoria e amabilidade de Deus e entender o caráter de Deus; de modo que, através 

das palavras de Deus, o homem veja as obras de Deus” (de ‘Conhecer a obra de Deus hoje’ 

em “A Palavra manifesta em carne”). A obra que Deus faz agora é uma obra prática e não 

sobrenatural. Deus usa Suas palavras para aperfeiçoar o homem e permite que Suas palavras se 

tornem nossa fé e nossa vida. Ele usa situações práticas para mudar nosso caráter de vida e é esse 

tipo de obra prática que pode revelar melhor o grande poder e a sabedoria de Deus e derrotar Satanás 

de uma vez por todas. Eu havia sido presa e estava sendo submetida a tortura cruel pelo governo do 

Partido Comunista Chinês porque Deus queria testar minha fé Nele e ver se eu era capaz de viver ou 

não de Suas palavras e ser testemunha Dele. Sabendo disso, eu queria me submeter a qualquer 

situação que Deus permitisse que acontecesse comigo. Meu silêncio enfureceu a gangue da polícia 

do mal e eles vieram em minha direção como se todos tivessem enlouquecido. Eles me cercaram e 



bateram em mim violentamente. Alguns socaram minha cabeça com os punhos, alguns chutaram 

selvagemente minhas pernas, enquanto outros rasgaram minhas roupas e alisaram meu rosto. Eu 

fervi de raiva com seus espancamentos cruéis e seu vandalismo. Se eu não tivesse sido contida com 

firmeza naquela ‘cadeira do tigre’, teria lutado desesperadamente! Em relação ao governo do PCC, 

essa organização criminosa, não senti nada além de ódio até a medula e me limitei a tomar uma 

resolução silenciosa: quanto mais ele me perseguisse, tanto mais minha fé cresceria e eu acreditaria 

em Deus até meu último suspiro! Quanto mais me perseguisse, tanto mais provaria que o Deus 

Todo-Poderoso é o único Deus verdadeiro e tanto mais provaria que estou seguindo o caminho 

verdadeiro! Diante desses fatos, eu percebi claramente que era uma guerra entre o bem e o mal, uma 

disputa entre a vida e a morte e que o que eu deveria fazer era jurar defender o nome de Deus e o 

testemunho de Deus, envergonhar Satanás com ações práticas, capacitando Deus a ganhar a glória. 

Aqueles policiais perversos tentaram extrair uma confissão de mim durante vários dias de tortura e 

interrogatório, mas eu não disse nada sobre a igreja. No final, eles ficaram sem opções e disseram: 

“Esta realmente é durona. Faz dias que a estamos interrogando, mas não disse uma palavra”. 

Quando os ouvia discutindo sobre mim, eu sabia que as palavras de Deus me ajudaram a passar por 

todos os portões infernais que esses demônios haviam colocado diante de mim, e que Deus me 

protegeu para que eu pudesse dar testemunho Dele. Do fundo do meu coração, silenciosamente 

agradeci e louvei o Deus Todo-Poderoso! 

Durante mais de dez dias de interrogatório, fiquei sentada dia e noite naquela cadeira do tigre 

gelada e todo o meu corpo parecia ter sido mergulhado em uma caverna gelada. O frio havia 

penetrado na minha medula e todas as articulações do meu corpo pareciam ter sido rompidas. Um 

dos policiais perversos que era bem jovem me viu tremendo de frio e aproveitou a situação para me 

dizer: “É melhor você começar a falar! Nem as pessoas mais fortes conseguem durar muito  nessa 

cadeira. Se continuar assim, você passará o resto da sua vida aleijada”. Quando eu o ouvi dizer isso, 

comecei a enfraquecer e me sentir ansiosa, mas então silenciosamente chamei a Deus, pedindo que 

Ele me desse forças para suportar esse tormento desumano e não fazer nada que pudesse trair Deus. 

Depois de orar, Deus me esclareceu com um hino da igreja que sempre foi o meu favorito para 

cantar: “Não me importo quão dura seja a senda de crer em Deus, eu só executo a vontade de Deus 

como minha vocação; muito menos me preocupo se recebo bênçãos ou sofro infortúnio no futuro. 

Agora que decidi amar a Deus, serei fiel até o fim. Não importa quais perigos ou dificuldades me 

espreitem atrás de mim, não importa qual será o meu fim, a fim de acolher o dia de glória de Deus, 

sigo de perto os passos de Deus e avanço” (de ‘Marchando na senda de amar a Deus’ em “Seguir o 

Cordeiro e cantar cânticos novos”). Cada palavra desse hino me inspirou e eu o cantei várias vezes 

em minha mente. Não pude deixar de pensar no voto que fiz anteriormente diante de Deus, que não 

importa que sofrimento ou dificuldades eu tivesse que passar, ainda despenderia minha vida por 

Deus e permaneceria leal a Ele até o fim. Mas eu estava começando a me sentir fraca e tímida já 

depois de sofrer um pouquinho de dor — isso era ser leal? Eu não estava sendo vítima do esquema 

astuto de Satanás? Satanás queria que eu pensasse em minha carne e traísse a Deus, mas eu sabia 



que não deveria deixá-lo me enganar. O fato de eu ter sofrido por minha fé em Deus era a coisa mais 

significativa e valiosa, era uma coisa gloriosa e, não importa o quanto eu sofresse, eu não podia 

deixar que eu me tornasse uma pessoa patética que virou as costas para minha fé e traiu a Deus. 

Uma vez que eu tomei essa resolução de satisfazer a Deus, gradualmente parei de sentir tanto frio e 

a dor no meu coração desapareceu. Uma vez mais testemunhei os feitos maravilhosos de Deus e 

experimentei o amor de Deus. Embora a polícia não tivesse alcançado seu objetivo, ainda não havia 

terminado comigo. Eles começaram a se revezar em me torturar e me mantiveram acordada o dia 

todo e a noite toda. Bastava que eu fechasse os olhos por um segundo que eles me batiam com uma 

chibata feita de salgueiro ou então me cutucavam com um bastão de eletrochoque. Toda vez que eles 

faziam isso, eu sentia a eletricidade fluindo através de mim e todo o meu corpo era sacudido por 

convulsões. A dor era tão forte que me fez querer morrer. Quando me batiam, eles gritavam: “Você 

ainda não quer nos contar tudo, diacho, e você ainda quer ir dormir! Vamos ver se conseguiremos 

torturá-la até a morte hoje!”. Seus espancamentos se tornaram cada vez mais intensos, cada vez mais 

cruéis e meus gritos desolados ecoaram pela sala. Por estar bem amarrada à cadeira do tigre e não 

conseguir mexer um músculo sequer, não podia fazer nada além de me submeter à selvageria deles. 

Esses policiais perversos ficaram ainda mais satisfeitos consigo mesmos e ocasionalmente 

prorrompiam em gargalhadas estridentes. Fui submetida a chicotadas e eletrochoques por tanto 

tempo que fiquei coberta de vergões e cortes, meu rosto, pescoço, braços e mãos estavam cobertos 

de hematomas roxos e meu corpo todo estava inchado. No entanto, meu corpo parecia ter ficado 

entorpecido e eu já não sentia mais tanta dor. Eu sabia que isso era Deus cuidando de mim e 

aliviando minha dor e, em meu coração, agradeci a Deus repetidamente. 

Eu aguentei isso por quase um mês, até que realmente não aguentei mais. Eu queria muito 

dormir, mesmo que só um pouquinho. Esses demônios, no entanto, careciam do menor traço da 

humanidade. No momento em que me viam fechar os olhos, jogavam imediatamente um copo cheio 

de água na minha cara para me acordar e mais uma vez eu tinha de me forçar a abrir os olhos. Minha 

força estava totalmente esgotada — senti como se minha vida tivesse chegado ao fim. Mas Deus 

estava sempre me protegendo, mantendo minha mente muito clara e alerta e minha fé forte, para 

que eu não O traísse. Vendo que eles não conseguiriam obter nenhuma informação de mim e com 

medo de que eu realmente morresse, a única coisa que puderam fazer foi me levar de volta à casa de 

detenção. Cinco ou seis dias se passaram e eu ainda não havia me recuperado da tortura deles, 

porém, mais uma vez me arrastaram para fora e voltaram a me acorrentar à ‘cadeira do tigre’. Eles 

prenderam os pesados grilhões aos meus pés novamente e mais uma vez tentaram extrair uma 

confissão de mim através de espancamentos, tortura e maus-tratos. Fui atormentada lá por mais dez 

dias e foi só quando eu realmente não aguentei mais que eles finalmente me levaram de volta à casa 

de detenção. Mais cinco ou seis dias se passaram e eles fizeram tudo de novo. Seis meses se passaram 

nessa lida e nem sei quantas vezes eles me fizeram passar por isso — era sempre a mesma tortura, 

vez após outra. Fui torturada até a exaustão total e completa e do fundo do meu coração perdi toda 

a esperança de uma vida futura. Comecei a recusar comida e por vários dias me recusei a beber uma 



única gota de água. Eles então começaram a me forçar a beber água; um deles segurou minha cabeça 

enquanto outro segurou meu rosto, abriu minha boca e derramou água nela. A água escorreu pela 

minha boca, pelo meu pescoço e encharcou minhas roupas. Meu corpo inteiro estava gelado e tentei 

lutar, mas eu nem tinha força para mover minha cabeça. Vendo que recusar comida também era um 

esforço inútil, decidi aproveitar a oportunidade oferecida ao ir ao banheiro, esmagar minha cabeça 

contra a parede e me matar. Arrastando meus grilhões incrivelmente pesados, cambaleei um passo 

de cada vez em direção ao banheiro, apoiando-me na parede durante todo o trajeto. Como não comia 

há muito tempo, meus olhos estavam embaçados e eu não conseguia ver para onde estava indo; eu 

caí muitas vezes ao longo do caminho. Através da névoa, vi que meus tornozelos haviam se 

transformado em uma massa de carne sangrando devido aos grilhões de aço e que eles estavam 

sangrando abundantemente. Quando cheguei a uma janela, levantei minha cabeça e olhei para fora. 

Vi pessoas distantes caminhando de um lado para o outro, cuidando de seus negócios e de repente 

senti uma agitação maravilhosa dentro de mim, e pensei: “De todos esses milhões de pessoas, 

quantas acreditam no Deus Todo-Poderoso? Eu sou uma das sortudas, pois Deus me tirou da 

multidão — uma pessoa tão insignificante —, e usou Suas palavras para regar e prover para mim, 

guiando-me a cada passo do caminho até agora. Eu tenho sido tão abençoada por Deus, então por 

que procuro a morte? Eu não ofenderia realmente a Deus fazendo isso?”. Nesse justo momento, as 

palavras de Deus vieram à minha mente: “Durante estes últimos dias vocês devem dar 

testemunho de Deus. Não importa quão grande seja o sofrimento de vocês, devem 

continuar até o fim e, mesmo em seus últimos suspiros, ainda assim vocês devem ser 

fieis a Deus e ficar à mercê de Deus; só isso é realmente amar a Deus e apenas isso é o 

testemunho forte e retumbante” (de ‘Somente experimentando provações dolorosas é possível 

conhecer a beleza de Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). Cada palavra, repleta de incentivo 

e antecipação, aqueceu e inspirou meu coração e eu me senti duplamente emocionada — encontrei 

a coragem para continuar. Fiz um discurso interno animador para mim mesma: “Os demônios só 

podem arruinar meu corpo, mas não podem destruir meu desejo de satisfazer a Deus. Meu coração 

sempre pertencerá a Deus. Eu serei forte; eu nunca capitularei!”. Então, fiz o caminho de volta passo 

a passo, arrastando meus pesados grilhões. Em meu estado de atordoamento, pensei no Senhor 

Jesus, completamente coberto de feridas, fazendo seu percurso tortuoso até o Gólgota, 

completamente exausto e carregando aquela pesada cruz em Suas costas, e então estas palavras do 

Deus Todo-Poderoso me vieram à mente: “Na estrada para Jerusalém, Jesus sentiu uma dor 

intensa, como se uma faca estivesse sendo torcida no Seu coração, mas Ele não tinha 

a menor intenção de faltar à Sua palavra; havia sempre uma força poderosa que O 

compelia adiante para onde seria crucificado” (de ‘Como servir em harmonia com a vontade 

de Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). Naquele momento, eu não consegui mais segurar 

minhas lágrimas e elas correram livremente pelas minhas bochechas. Fiz uma oração a Deus em 

meu coração: “Ó Deus! Tu és tão santo e Tu és supremo, e, não obstante, para nos salvar Tu 

pessoalmente Te tornaste carne. Sofreste humilhação e dores terríveis e foste crucificado por nossa 



causa. Ó Deus! Quem já conheceu Tua tristeza e Tua dor? Quem já entendeu ou valorizou o preço 

oneroso que pagaste por nós? Sofro agora esta dificuldade para poder alcançar a salvação. Além 

disso, sofro para poder ver claramente a essência maligna do governo do PCC enquanto sofro 

crueldade nas mãos de seus demônios, para que nunca mais seja enganada ou iludida por ele 

novamente e assim eu possa me livrar de sua influência tenebrosa. E, no entanto, não demonstrei 

nenhuma consideração pela Tua vontade, mas apenas pensei em minha própria carne e desejei 

morrer para que o tormento dessa dor chegasse ao fim. Sou tão covarde e tão desprezível! Ó Deus! 

Tu despendes a Ti mesmo e sofres por nós o tempo todo, e dedicas todo o Teu amor a nós. Ó Deus! 

Não posso fazer nada agora, mas desejo apenas dedicar meu coração inteiramente a Ti, seguir-Te 

até o fim, não importa o quanto eu sofra, e dar testemunho para Te satisfazer!”. Eu não havia 

derramado uma única lágrima por vários meses de espancamentos cruéis e tortura, então, quando 

eu voltei para a sala de interrogatório, os policiais do mal viram que meu rosto estava molhado de 

lágrimas e pensaram que eu estava pronta para falar. O gordo entre eles parecia muito satisfeito 

consigo mesmo e sorriu para mim, dizendo: “Você já pensou bem? Você vai colaborar?”. Eu o ignorei 

completamente e seu rosto ficou roxo imediatamente. De repente, ele levantou um braço e  começou 

a me dar tapas no rosto mais vezes do que fui capaz de contar. Meu rosto ficou ardendo de dor 

enquanto o sangue escorria dos cantos da minha boca e pingava no chão. Outro policial perverso 

jogou um copo de água na minha cara e gritou por entre os dentes: “Não nos importamos se você 

não colabora. Este mundo pertence ao Partido Comunista agora e, se você não falar, ainda 

poderemos sentenciá-la à prisão!”. Mas não importava como eles tentassem me ameaçar e me 

intimidar, eu não disse uma palavra sequer. 

Embora não pudesse encontrar evidências para me acusar de um crime, a polícia não desistiu, 

mas continuou tentando extrair uma confissão de mim mediante tortura. Uma noite, bem tarde, 

vários deles ficaram bêbados e entraram cambaleando na sala de interrogatório. Um deles, olhando-

me lascivamente, pareceu ter uma ideia e disse: “Tire a roupa dela e pendure-a. Então veremos se 

ela colabora”. Ouvi-lo dizer isso me deixou aterrorizada e, em meu coração, pedi desesperadamente 

a Deus que amaldiçoasse essas bestas e frustrasse suas manobras lascivas. Eles me libertaram da 

cadeira de metal, mas eu mal conseguia suportar aqueles grilhões pesados em volta dos meus 

tornozelos. Eles me cercaram e começaram a me chutar como uma bola de futebol, cuspindo cascas 

de sementes de melão no meu rosto e gritando repetidamente: “Você vai colaborar? Se você não for 

legal conosco, vamos nos assegurar de que sua vida não valha a pena! Onde está seu Deus agora? 

Ele não é todo-poderoso? Deixemos que Ele nos derrube!”. Outro disse: “Wang precisa de uma 

esposa; que tal simplesmente darmos essa para ele? Haha”. Vendo seu rosto demoníaco, meu ódio 

por eles ardeu com tanta força que todas as minhas lágrimas secaram. Tudo o que eu podia fazer era 

orar a Deus e pedir que Ele protegesse meu coração, para que eu não O traísse e para que eu me 

submetesse às orquestrações de Deus, quer vivesse ou morresse. No final, a polícia do mal jogou 

todas as suas cartas, mas ainda não havia conseguido extrair uma palavra sequer de mim. Sem 

opções, nada puderam fazer senão telefonar e reportar aos superiores. “Essa mulher é dura na 



queda. Ela é uma Liu Hulan moderna. Nós poderíamos bater nela até matá-la e ainda assim ela não 

falaria. Não podemos fazer mais nada!” Ao vê-los parecer tão desanimados, agradeci a Deus 

repetidamente em meu coração. Foi a orientação das palavras de Deus que me permitiu superar suas 

torturas cruéis todas as vezes. Que toda a glória seja do Deus Todo-Poderoso! 

Apesar de inúmeros interrogatórios não terem rendido nada, o governo do Partido Comunista 

Chinês me acusou de obstruir a aplicação da lei e me sentenciou a uma sentença fixa de sete anos de 

prisão. Os dois irmãos que foram presos comigo também foram acusados e condenados a cinco anos 

de prisão. Depois de sofrer oito meses de tormento desumano, ouvir esse veredito de sete anos de 

prisão não me causou dor ou angústia, mas, pelo contrário, me senti tranquila e, mais ainda, me 

senti honrada. Isso ocorreu porque, nos oito meses anteriores, eu havia experimentado a orientação 

de Deus a cada passo do caminho e desfrutado o amor e a proteção sem limites de Deus. Isso me 

permitiu sobreviver milagrosamente à cruel devastação que, de outra forma, estaria além dos limites 

da minha resistência e eu fui capaz de dar testemunho. Esse foi o maior conforto que Deus poderia 

ter me dado e eu ofereci minha gratidão e meu louvor a Deus do fundo do meu coração!  

No dia 3 de novembro de 2008, fui enviada à Primeira Prisão Feminina para cumprir minha 

sentença e, assim, comecei minha longa vida na prisão. Havia um regime incrivelmente estrito de 

regras na prisão; nós acordávamos às 6 da manhã e começávamos a trabalhar e trabalhávamos o dia 

todo até o anoitecer. As horas das refeições e os intervalos para ir ao banheiro eram tão estressantes 

como se estivéssemos em uma zona de guerra e as detentas não tinham direito a um mínimo de 

folga. Os guardas da prisão nos sobrecarregaram de trabalho para que pudessem lucrar ainda mais 

com nosso trabalho e eram mais impiedosos para com aquelas que acreditavam em Deus. Vivendo 

em um ambiente como esse, eu estava sempre em apuros — cada dia parecia um ano. Recebi as 

tarefas mais difíceis e pesadas da prisão e o alimento que recebi para comer não era adequado nem 

para cães — um pãozinho preto minúsculo no vapor, meio cru, e algumas folhas de repolho velho 

amarelas e secas. Em um esforço para reduzir minha sentença por bom comportamento, eu 

costumava trabalhar o máximo que podia do amanhecer até o anoitecer e até continuava noite 

adentro para atender à cota de produção que estava além da minha capacidade física. Eu ficava de 

pé todos os dias por 15 ou 16 horas na oficina, girando constantemente a manivela na máquina 

semiautomática de fabricação de blusas. Minhas pernas incharam e frequentemente doíam e 

ficavam fracas. Mesmo assim, nunca me atrevi a desacelerar, porque havia guardas armados com 

bastões de eletrochoque que patrulhavam constantemente a oficina e puniriam qualquer uma que 

vissem que não estivesse funcionando perfeitamente e reteriam pontos de bom comportamento das 

detentas. O trabalho incessante e exaustivo deixou meu corpo e minha mente totalmente fatigados. 

Embora eu ainda fosse jovem, boa parte dos meus cabelos ficou grisalha e, em muitas ocasiões, quase 

desmaiei em cima da máquina. Se não fosse Deus cuidar de mim, eu não teria sobrevivido. Por fim, 

sob a proteção de Deus, tive duas oportunidades para ter a minha sentença reduzida e pude sair 

daquele inferno na terra dois anos antes do previsto. 

Depois de passar oito meses de tortura brutal e cinco anos de prisão nas mãos do governo do 



Partido Comunista Chinês, meu corpo e minha mente ficaram gravemente danificados. Eu tinha 

pavor de me encontrar com estranhos por um longo tempo após a minha libertação. Em especial, 

sempre que eu me deparava com um lugar movimentado com muitas pessoas agitadas, cenas da 

polícia do mal me torturando voltavam à tona e eu involuntariamente sentia uma profunda sensação 

de terror e desconforto por dentro. Meus ciclos menstruais ficaram totalmente irregulares por ter 

ficado acorrentada àquela cadeira de metal por tanto tempo e fui acometida de todos os tipos de 

doenças. Pensando agora naqueles meses intermináveis e dolorosos, embora eu tenha 

experimentado muita dor e sofrimento, vi claramente que a “liberdade de crença religiosa” e “os 

direitos e interesses legais dos cidadãos são protegidos por lei” muitas vezes divulgados pelo governo 

do Partido Comunista Chinês são apenas um truque para esconder seus pecados e sua essência 

maligna. Ao mesmo tempo, eu também passei a experimentar e apreciar verdadeiramente a 

onipotência, a soberania, a autoridade e o poder de Deus e pude sentir a preocupação e a 

misericórdia de Deus por mim. Todas essas coisas foram as preciosas e abundantes riquezas da vida 

que Deus me concedeu. A obra de Deus é prática e normal e Ele permite que a perseguição de Satanás 

e dos demônios nos sobrevenha. Mas enquanto os demônios causam freneticamente seus danos em 

nós, Deus está sempre lá, silenciosamente cuidando de nós e nos protegendo, usando Suas palavras 

de autoridade e poder para nos iluminar e guiar. Deus nos concede fé e amor e Ele conquista e 

derrota o inimigo Satanás, ganhando, assim, a glória. Louvo a sabedoria e a beleza de Deus do fundo 

do meu coração! 

Agora estou de volta à igreja e voltei para ficar com meus irmãos e minhas irmãs. Sob a 

orientação do amor de Deus, vivo a vida da igreja e, com meus irmãos e minhas irmãs, de comum 

acordo, disseminamos o evangelho do reino. Minha vida está transbordando de vigor e vitalidade. 

Agora estou cheia de fé pela obra de Deus. Eu posso praticamente ver o belo panorama do reino de 

Deus se manifestando na terra, e não posso deixar de cantar louvores a Deus! “O reino de Cristo 

desceu à terra, a palavra de Deus conquista a todos e reina no mundo. Agora podemos ver isso 

pessoalmente, tudo é criado e completado pela palavra de Deus. Nova Jerusalém desceu lá dos céus, 

o reino de Cristo já está na terra. Sua palavra está viva entre nós, ela está conosco em cada passo em 

cada pensamento. Louvamos e celebramos! O reino de Cristo chegou na terra. Louvamos e 

celebramos! A palavra de Deus reina na terra. […] A beleza do reino é sempre brilhante. Todos na 

terra proclamam as palavras de Deus, submetendo-se a elas e O adorando. Há júbilo no universo. 

Celebramos, pois Sua obra grande está feita, por Ele ser santo, poderoso, justo e sábio. Deus nos 

conduz a Canaã para desfrutar de Sua abundância e riqueza. Louvamos e celebramos! O reino de 

Cristo chegou na terra. Louvamos e celebramos! A palavra de Deus reina na terra. A palavra de Deus 

reina na terra” (de ‘O reino de Cristo desceu à terra’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). 

 

11. As palavras de Deus criam os milagres da vida 

Por Yang Li, Província de Jiangxi 

Minha mãe faleceu quando eu era criança e, portanto, desde cedo, tive de suportar o fardo 



pesado das responsabilidades domésticas. Depois que me casei, esse fardo ficou tão opressivo que 

eu mal conseguia respirar sob seu peso. Tendo experimentado tamanha dificuldade e infelicidade 

na vida, com o tempo me tornei deprimida e abatida, quieta e reservada, definhando dia após dia. 

Em 2002, quando alguns irmãos e irmãs compartilharam comigo o evangelho da obra de Deus 

Todo-Poderoso nos últimos dias, eu o aceitei com alegria e depois trouxe meu marido e meus 

filhos diante de Deus junto comigo. A partir de então, irmãos e irmãs vinham com frequência à 

nossa casa para reuniões, e comungávamos a palavra de Deus, cantando, dançando e louvando a 

Ele; isso me proporcionou um prazer incrível e parei de me sentir deprimida ou preocupada. Meus 

filhos disseram que eu parecia estar ficando cada vez mais jovem e alegre. Muitas vezes líamos as 

palavras de Deus em família, e, por meio de Suas palavras, viemos a compreender muitas 

verdades, bem como Sua vontade urgente de salvar a humanidade. Eu viajei por toda parte 

disseminando o evangelho e dando testemunho de Deus a fim de retribuir o Seu amor e permitir 

que aqueles que, como eu, haviam sofrido o tormento de Satanás, pudessem vir perante Deus e 

ser salvos por Ele o mais rápido possível. Eu nunca imaginei que, por causa disso, me tornaria 

alvo da cruel perseguição do governo do Partido Comunista da China. 

No dia 23 de novembro de 2005, por volta das 19hs, durante um encontro com duas irmãs, 

de repente ouvi alguém batendo violentamente na porta e, percebendo que poderia ser a polícia, 

recolhi rapidamente todos os livros das palavras de Deus. Como eu esperava, a porta da frente foi 

logo arrombada, e cinco policiais irromperam furiosamente e nos cercaram. O comandante deles 

gritou: “Não há como escapar! Revistem a casa!” Em pouco tempo a casa foi inteiramente revirada, 

deixando uma bagunça terrível. Em seguida eles apreenderam todas as nossas bolsas e um livro 

de hinos e então nos algemaram e nos conduziram à delegacia. Fiquei extremamente assustada 

diante dessa demonstração de força e clamei desesperadamente a Deus por proteção. Naquele 

momento, uma passagem das palavras de Deus me veio à mente: “Você deve saber que todas 

as coisas no ambiente que o cerca existem por permissão Minha, Eu arranjo tudo 

isso. Veja claramente e satisfaça ao Meu coração no ambiente que Eu dei a você. Não 

tema, Deus Todo-Poderoso das hostes certamente estará com você. Ele os defende e 

Ele é o escudo de vocês” (de ‘Capítulo 26’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra 

manifesta em carne”). As palavras de Deus me deram imensa força e fé, me livraram da timidez e 

me supriram de equilíbrio e firmeza. É isso mesmo! Todos os eventos e coisas estão nas mãos de 

Deus, e a polícia também está sob Seu domínio e orquestrações. Com Deus me apoiando 

firmemente, não havia o que temer. Eu só tinha de me concentrar em buscar a vontade de Deus e 

confiar Nele para ser capaz de dar testemunho em qualquer situação que eu enfrentasse. 

Na delegacia, dez policiais do Departamento Municipal de Segurança Pública e da delegacia 

local se revezaram nos interrogando em grupos de dois. Queriam saber nossos nomes, endereços 

e quem eram os líderes de nossa igreja. Quando nos recusamos a responder, a frustração deles se 

transformou em raiva e eles nos algemaram a bancos de tigre de ferro. Ao ver o olhar feroz no 

rosto daqueles policiais, senti certo temor no coração; tentei imaginar que tipo de táticas 



desagradáveis usariam conosco e não tinha certeza se eu seria capaz de resistir. Vendo que eu me 

recusava a falar, um dos policiais disse num tom meloso: “Está ficando muito tarde. Diga-nos seu 

nome e endereço e poderá ir para casa.” Minha mente estava bem lúcida naquele momento porque 

eu tinha a proteção de Deus e pensei: “Esse é um dos truques de Satanás. Se eu revelar meu nome 

e endereço, certamente revistarão a minha casa, o que seria tremendamente prejudicial para a 

igreja”. Sendo assim, independentemente de como aqueles policiais horríveis me interrogaram, 

eu não disse uma só palavra, mas apenas orei a Deus que me concedesse as palavras certas para 

dizer. No dia seguinte, eles voltaram fazendo as mesmas perguntas e novamente eu não disse nada. 

Naquela noite, uma policial vestindo um traje bastante inapropriado entrou, olhou para mim e 

perguntou agressivamente: “Qual é o seu nome? Onde você mora?” Eu não respondi, então ela 

gritou comigo, irritada: “Vocês apenas enchem a barriga e ficam à toa, sem se preocupar em 

ganhar dinheiro. Por que diabos querem acreditar em um Deus?” Em seguida, ela se aproximou 

de mim e começou a chutar minhas pernas e pés com seus sapatos de salto alto enquanto gritava: 

“Praticar fé uma ova! Se você não me der uma resposta honesta, terei de matá-la!” A dor nas 

minhas pernas e pés era insuportável e fui tomada por uma sensação de fraqueza no coração, sem 

saber o que fariam comigo a seguir. Supliquei às pressas a Deus, pedindo que Ele protegesse meu 

coração. Depois que concluí minha oração, meu medo diminuiu. Como não haviam obtido 

nenhuma resposta com o interrogatório, a polícia enviou nós três para uma casa de detenção. 

Naquela noite, nevava forte e fazia muito frio. Aqueles policiais maníacos confiscaram todas 

as roupas de inverno que tínhamos em nossas bolsas, forçando-nos a vestir nada além de uma 

única camada de roupas finas, deixando-nos tremendo de frio durante todo o percurso. Quando 

chegamos à casa de detenção, eles nos levaram a uma ala subterrânea sombria e aterrorizante. 

Ocasionalmente, os xingamentos e gritos de outros presos nos alcançavam lá embaixo, fazendo 

meu cabelo arrepiar — eu senti como se tivesse entrado em algum tipo de inferno na terra. Nós 

três fomos empurradas para dentro de uma cela com cerca de vinte outras presas, de onde 

emanava um fedor rançoso em ondas contínuas. Dos dois lados da cela havia uma fileira de 

plataformas de cimento que serviam de cama, e todas as presas estavam sentadas ao redor de uma 

mesa comprida, montando filamentos em lâmpadas elétricas. Assim que entramos, o policial disse 

à prisioneira-chefe: “Não deixe de lhes dar as boas-vindas”. A prisioneira-chefe, condenada por 

tráfico de drogas, mal tinha trinta anos; assim que ouviu as ordens do policial, ela me derrubou 

no chão com um chute violento, antes que eu tivesse tempo de me ambientar. Doeu tanto que eu 

rolei no chão, gritando. Depois disso, eles arrancaram todas as nossas roupas, nos arrastaram para 

o banheiro e nos forçaram a tomar uma ducha fria. A água gelada e cortante provocou convulsões 

generalizadas e meus dentes batiam sem parar. Meu corpo inteiro doía insuportavelmente, como 

se eu tivesse sido retalhada com uma faca, e logo perdi a consciência. Quando voltei a mim, percebi 

que já havia sido arrastado de volta para a cela. Quando viu que eu estava acordada, a prisioneira-

chefe não deixou por menos: continuou a me chutar e socar, só me deixando em paz quando se 

cansou. As duas irmãs se aproximaram e me abraçaram com força, suas lágrimas caindo no meu 



rosto. Sentindo fraqueza no coração, pensei: “Por que Deus não me deixa morrer logo? Assim que 

eu morrer, estarei livre, mas se eu continuar vivendo, quem sabe como esses demônios vão me 

espancar e torturar, e se suportarei ou não tudo isso?” Quanto mais eu pensava nisso, mais 

angustiada ficava, e as lágrimas caíam pelo meu rosto. Em meio ao meu sofrimento, Deus me 

iluminou para pensar em um hino de Suas palavras: “Com Sua luz te guiando te livrará da 

escuridão e das forças do mal salvo serás. Em um mundo envolto pela escuridão, 

não perderás a luz que te guia. […] E na terra de Sinim, tu estarás firme e de pé, 

herdarás as bênçãos de Deus por teus sofrimentos. O universo em ti verá quão 

grande é a glória de Deus!” (de ‘Canção dos vencedores’ em “Seguir o Cordeiro e cantar 

cânticos novos”). Meu coração foi imediatamente inundado de calor — a promessa de Deus e Seu 

amor me comoveram profundamente, permitindo-me perceber que, embora Satanás estivesse me 

submetendo à sua crueldade, desde que eu sinceramente confiasse e olhasse para Deus, Ele 

certamente me conduziria para superar a opressão das forças das trevas e entrar na luz. O 

sofrimento pelo qual eu estava passando era valioso e significativo; era uma bênção de Deus e era 

sofrimento pelo qual eu tinha de passar no processo de buscar a verdade e ganhar a salvação de 

Deus. Era também um forte testemunho da derrota imposta por Deus a Satanás. Satanás estava 

me atormentando e torturando na tentativa de me fazer negar e trair a Deus; somente 

permanecendo firme em minha devoção a Ele, suportando todo o sofrimento possível e dando 

testemunho Dele é que eu poderia revidar a conspiração ardilosa de Satanás, humilhando-o para 

trazer glória a Deus. Depois de refletir sobre tudo isso, me arrependi profundamente diante de 

Deus e tomei uma decisão: “Ó Deus Todo-Poderoso! Tu sofreste mais do que qualquer pessoa 

normal poderia suportar a fim de trazer salvação a nós, pessoas tão profundamente corrompidas. 

Tu fizeste tanto esforço por nós e Teu amor por nós é realmente muito grande! Eu deveria retribuir 

o Teu amor, mas hoje, quando confrontada com uma provação, quando eu deveria ter dado 

testemunho diante de Satanás, optei por fugir. Ao sofrer um pouco na carne, tornei-me negativa 

e resisti, desejando acima de tudo morrer e acabar com tudo. Quão covarde e desprovida de 

consciência eu sou! De agora em diante, independentemente das circunstâncias  adversas que eu 

possa enfrentar, prometo dar testemunho de Ti”. Senti minha fé se fortalecer naquele momento e 

segurei firmemente a mão de minha irmã, disposta a continuar vivendo para dar testemunho de 

Deus. 

Depois de ficar presa na casa de detenção por vinte e um dias, fui conduzida pela polícia ao 

Departamento de Segurança Pública do Condado. Eles me amarraram a um banco de tigre e me 

interrogaram. Como eu me recusei firmemente a dizer uma palavra sequer, naquela noite eles me 

algemaram com algemas cravejadas e me penduraram na grade de ferro de uma janela, deixando 

meu corpo balançando no ar de modo que eu só conseguia tocar o chão com as pontas dos pés. 

Um policial disse para mim arrogantemente: “Se há uma coisa que tenho, é paciência. Vou fazê-la 

implorar a mim e me revelar o nome de seu líder por conta própria!” Dizendo isso, ele deixou sala, 

batendo a porta ao sair. Pouco tempo depois, comecei a sentir uma dor cortante nos pulsos que 



me causou um sofrimento indescritível. Naquele momento, pensei de repente em um hino das 

palavras de Deus: “Tens aceitado já as bênçãos de Deus? Tens buscado as promessas 

que o Próprio Deus deu? Com Sua luz te guiando te livrará da escuridão e das forças 

do mal salvo serás. Em um mundo envolto pela escuridão, não perderás a luz que te 

guia. Serás mestre de toda a criação, um vencedor sobre Satanás! Ao cair o grande 

dragão estarás de pé, e darás testemunho da vitória de Deus. E na terra de Sinim, tu 

estarás firme e de pé, herdarás as bênçãos de Deus por teus sofrimentos. O universo 

em ti verá quão grande é a glória de Deus!” (de ‘Canção dos vencedores’ em “Seguir o 

Cordeiro e cantar cânticos novos”). Com lágrimas nos olhos, cantei o hino repetidas vezes. Quanto 

mais eu cantava, mais energizada eu ficava e conseguia sentir a poderosa força vital das palavras 

de Deus que fortalecia meu coração e me dava fé inabalável de que Ele certamente me conduziria 

a superar a opressão das forças das trevas e me ajudaria a suportar toda essa tortura cruel para 

permanecer firme em meu testemunho. Com o incentivo das palavras de Deus, minha dor física 

se dissipou, e eu realmente senti que me aproximei de Deus e me tornei mais íntima Dele. Era 

como se Ele estivesse ao meu lado, me acompanhando. Suas palavras tocaram meu coração e 

resolvi que daria testemunho para satisfazer a Deus e que jamais iria me render a Satanás!  

Depois disso, fui levada para a sala de interrogatório, onde a primeira coisa que despontava 

era um conjunto variado de instrumentos de tortura: uma fileira de cassetetes de polícia, grandes 

e pequenos, estava pendurada na parede e, ao lado da parede, havia cassetetes de couro, chicotes 

de couro e um banco de tigre. Alguns policiais se ocupavam em espancar um preso de vinte e 

poucos anos com cassetetes elétricos e chicotes de couro. Ele tinha cortes e hematomas graves e 

estava quase irreconhecível de tão surrado. Uma policial entrou naquele momento e, sem dizer 

uma palavra, começou a me chutar várias vezes antes de me agarrar pelos cabelos e bater minha 

cabeça contra a parede, produzindo um estrondo terrível. Minha cabeça estava girando, fiquei 

tonta e minha cabeça doía tanto que pensei que fosse rachar ao meio. Enquanto me batia, ela 

rosnava violentamente: “Se você não falar hoje, garanto que não viverá para ver outro dia!” Dois 

outros policiais se juntaram a ela, ameaçando: “Convocamos policiais de todas as delegacias 

próximas. Temos todo o tempo do mundo para interrogá-la, um mês, dois meses… o tempo que 

for necessário para obter as respostas que precisamos de você”. Ao ouvi-los dizer aquilo, e também 

ao lembrar as táticas cruéis que aqueles calhordas haviam empregado comigo antes, bem como a 

cena que acabara de acontecer com aquele preso, meu coração começou a disparar e fui assolada 

por ondas seguidas de medo e pavor. Tudo o que eu podia fazer era orar a Deus com urgência. 

Naquele momento, as palavras de Deus me guiaram: “Quando as pessoas estão preparadas 

para sacrificar a própria vida, tudo se torna insignificante e ninguém consegue 

vencê-las. O que poderia ser mais importante que a vida? Assim, Satanás se torna 

incapaz de fazer algo mais nas pessoas, não há nada que ele possa fazer com o 

homem. Embora, na definição da “carne”, se diga que a carne é corrompida por 

Satanás, se as pessoas verdadeiramente se entregarem, e não forem guiadas por 



Satanás, então ninguém consegue vencê-las — e nesse momento a carne 

desempenhará sua outra função e começará a receber oficialmente a orientação do 

Espírito de Deus” (de ‘Capítulo 36’ das Interpretações dos mistérios das palavras de Deus para 

todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me deram uma senda 

de prática. Pensei: “De fato, Satanás está explorando minha fraqueza, meu medo da morte, para 

me fazer trair a Deus, e Deus está usando essa situação para testar a sinceridade da minha fé Nele. 

Pensando bem, minha vida está nas mãos de Deus, então por que devo temer a Satanás? Agora é 

a hora de eu dar testemunho de Deus; somente oferecendo a minha vida sem me preocupar com 

a morte é que poderei me libertar da influência de Satanás e dar testemunho de Deus”. Tendo 

refletido bem sobre isso, não tive mais medo da morte e decidi oferecer minha vida para satisfazer 

a Deus. Ao ver que eu não tinha medo, um daqueles policiais malignos berrou com raiva: “Se não 

lhe ensinarmos uma lição agora, você pensará que não sabemos o que fazer com você!” Então, eles 

imediatamente recolocaram as algemas cravejadas, me penduraram por elas no alto da grade de 

ferro da janela e começaram a me espetar com um cassetete elétrico. Uma forte corrente elétrica 

percorreu instantaneamente meu corpo inteiro, provocando tremores e convulsões contínuas. 

Quanto mais eu me debatia, mais as algemas apertavam meus pulsos; era tão dolorido que pensei 

que minhas mãos estavam prestes a cair, e uma dor insuportável atormentava meu corpo inteiro. 

Aqueles dois policiais malignos ficaram se revezando na tortura com os cassetetes, que estalavam 

continuamente. A cada choque que me davam, meu corpo inteiro se contraía e tremia e lentamente 

foi ficando dormente. Aos poucos comecei a perder a consciência e, finalmente, desmaiei. Algum 

tempo depois, não sei quanto, fui acordada pelo frio. Aquele bando de policiais perversos, vendo-

me vestida com apenas uma fina camada de roupa, havia aberto intencionalmente todas as janelas 

para que eu congelasse. Um vento gelado soprava continuamente da janela; eu estava com tanto 

frio que meu corpo enrijeceu, e senti que estava perdendo a consciência novamente, mas então 

pensei claramente: “Não posso ceder. Preciso dar testemunho de Deus, mesmo que isso signifique 

minha morte!” Nesse momento, visualizei o Senhor Jesus sendo crucificado para salvar a 

humanidade: o Senhor Jesus foi violentamente espancado e depois pregado na cruz para concluir 

a obra de redenção da humanidade. Se Deus foi capaz de sacrificar Sua vida para salvar a 

humanidade, por que eu não poderia retribuir um pouco de Seu amor? O amor de Deus me 

incentivou, e eu orei a Ele: “Ó Deus! Tu me deste o sopro da vida; portanto, se desejas tirá-lo de 

mim, eu o cedo prontamente. Seria um enorme orgulho e honra morrer por Ti!” Aos poucos 

recuperei totalmente a consciência. Pensando em como Pedro, Estêvão e outros discípulos haviam 

morrido como mártires, não pude deixar de cantar a mim mesma este hino da igreja que eu 

conhecia bem: “Por Seu plano santo e soberania, passo por provações. Como posso desistir ou me 

esconder? O importante é Sua glória. E na adversidade, a palavra de Deus me guia, aperfeiçoa-se 

a minha fé. Com dedicação total e de forma absoluta devoto-me a Deus; sem temer a morte. Sua 

vontade sobre tudo sempre está. Não importa o meu futuro, não penso em perder ou ganhar. Só 

desejo a satisfação de Deus (a satisfação de Deus). Dou sonoro testemunho, envergonho Satanás 



para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Me comprometo a retribuir o 

amor de Deus. Eu O louvo continuamente no coração. Eu vi o Sol da justiça, a verdade controla o 

que há na terra. Justo é o Seu caráter e merece todo louvor. A Deus Todo-Poderoso sempre 

amarei” (de ‘Só o que peço é que Deus seja satisfeito’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos 

novos”). Quanto mais eu cantava, mais emocionada e encorajada eu ficava, e minha voz ficou 

embargada pelas lágrimas. Eu podia sentir Deus ao meu lado, ouvindo atentamente enquanto eu 

me abria com Ele. Meu coração se aqueceu, e eu sabia que Deus estivera me sustentando com Sua 

mão poderosa o tempo todo, para que eu não tivesse medo do frio nem receio da morte. Em meu 

coração, tomei a seguinte resolução: seja qual for o tipo de tortura e sofrimento que me aguarda, 

juro pela minha vida permanecer fiel até o fim e dar testemunho para retribuir o amor de Deus!  

Na manhã seguinte, um policial me ameaçou agressivamente, dizendo: “Você teve sorte de 

não ter morrido de frio ontem à noite, mas se não falar hoje, garanto que seu Deus não poderá 

salvá-la!” Eu ri internamente, tranquila. Pensei: “Deus é o Criador dos céus e da terra e de todas 

as coisas, Ele governa tudo, é todo-poderoso e pleno de autoridade. ‘Pois Ele falou e tudo se fez. 

Ele ordenou e tudo surgiu’. Minha vida também está nas mãos de Deus; se ele quisesse me salvar 

agora, não seria a coisa mais fácil para Ele? A questão é que Ele quer usar você, seu demônio, para 

fazer serviço para Ele”. Nesse momento, o policial perverso me espetou novamente com seu 

cassetete, e uma forte corrente elétrica percorreu meu corpo inteiro, provocando uma dor 

insuportável que fez com que eu me debatesse e gritasse involuntariamente. O policial apenas 

gargalhou e disse: “Isso mesmo, grite! Invoque o seu Deus para salvá-la! Se me implorar para 

salvá-la, prometo que a libertarei!” Fui tomada por um ódio enorme ao ouvir a audácia 

monstruosa das palavras daquele policial e orei silenciosamente a Deus: “Ó Deus! Quão selvagem 

é o diabo Satanás! Ele profere calúnias e blasfêmias contra Ti; é Teu inimigo irreconciliável e, 

particularmente, meu inimigo jurado. Independentemente de como Satanás me torture, eu não 

trairei a Ti. Desejo somente que meu coração seja conquistado por Ti. Esses demônios podem ferir 

a minha carne, mas nunca poderão destruir minha determinação de satisfazer a Ti. Eu desejo que 

Tu me concedas força”. Aquele policial insensível e maníaco me espetou implacavelmente com seu 

cassetete; quando acabou a pilha do primeiro cassetete elétrico, ele pegou outro e continuou me 

dando choques. Perdi a conta de quantos cassetetes ele usou no total. Senti que a morte estava se 

aproximando e que não havia mais esperança de sobrevivência. Tomada por negatividade e 

desespero, só me restou apelar desesperadamente a Deus, pedindo a Ele que me protegesse e me 

salvasse. Naquele momento, uma passagem da Sua palavra me veio à mente: “A força de vida 

de Deus pode prevalecer sobre qualquer poder; além do mais, ela ultrapassa 

qualquer poder. Sua vida é eterna; Seu poder, extraordinário, e Sua força vital não 

é facilmente vencida por qualquer ser criado ou força inimiga. A força de vida de 

Deus existe e fulgura em seu brilhante esplendor, independentemente de tempo ou 

lugar. A vida de Deus permanece eternamente inalterada durante as comoções do 

céu e da terra. Todas as coisas passam, mas a vida de Deus ainda permanece porque 



Deus é a fonte e a raiz da existência de todas as coisas” (de ‘Só o Cristo dos últimos dias 

pode dar ao homem o caminho de vida eterna’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras 

de Deus me supriram de força ilimitada e imediatamente me concederam uma fé incrivelmente 

forte em meio à minha fraqueza. Pensei: “Sim, creio no único Deus Todo-Poderoso. A vida de Deus 

é eterna e sobrenatural, e Sua força vital transcende e conquista tudo e todos. Tudo isso acontece 

pelas palavras de Deus. Todos os aspectos do homem, incluindo sua vida e morte, estão sujeitos 

ao julgamento de Deus. Minha vida, especialmente, está em Suas mãos, portanto, como Satanás 

poderia exercer controle sobre minha mortalidade? Veja, por exemplo, como o Senhor Jesus 

chamou Lázaro, cujo corpo já havia começado a apodrecer em sua tumba, dizendo: “Lázaro, vem 

para fora!” (João 11:43), e Lázaro emergiu da tumba, ressuscitado dentre os mortos. As palavras 

de Deus possuem autoridade e poder; Ele criou o mundo com Suas palavras e as usa para conduzir 

todas as eras. Hoje, Deus está usando Suas palavras para nos salvar e nos aperfeiçoar. Eu não devo 

mais interpretar as coisas de acordo com minhas noções e imaginação, mas devo viver de acordo 

com as palavras de Deus. Se Deus não permitir que eu morra hoje, por mais selvagem que possa 

ser a conduta de Satanás, ele não poderá tirar minha vida. Contanto que eu possa trazer honra a 

Deus, morrerei feliz e de bom grado”. Quando comecei a viver de acordo com as palavras de Deus 

e parei de me preocupar com minha própria mortalidade, um milagre aconteceu: por mais 

choques que aquele policial perverso me desse, eu não sentia mais nenhum sofrimento ou dor, e 

minha mente ficou totalmente lúcida. Eu tive certeza de que isso era a proteção e o cuidado de 

Deus — era Sua mão poderosa me sustentando. Eu experimentei de fato em primeira mão o 

incrível poder das palavras de Deus, bem como a natureza sobrenatural e extraordinária de Sua 

força vital. As palavras de Deus são a verdade e a realidade da vida. Sua força vital não pode ser 

reprimida por nenhuma força das trevas. Por mais que os policiais me submetessem a todo tipo 

de tortura e crueldade, revezando-se em sua punição cruel, fui capaz de suportar tudo. Não se 

tratava de capacidade minha, mas inteiramente do poder e da autoridade de Deus. Se não fossem 

a força e a fé concedidas por Suas palavras, eu já teria cedido há muito tempo. Tive a sensação 

profunda de que, quando minha carne chegou a limite de fraqueza e eu estava mergulhada nas 

profundezas do sofrimento, Deus estava sempre ao meu lado, me apoiando com Suas palavras de 

vida fortes e poderosas e me protegendo o tempo todo. Consequentemente, minha fé se fortaleceu 

e minha determinação se enrijeceu. 

Naquela noite, eles me submeteram a uma técnica de tortura diferente. Eles me algemaram 

diante da janela, me expondo ao ar gelado de fora, e depois se revezaram para não deixar que eu 

adormecesse. Assim que meus olhos começavam a fechar, eles me estapeavam. Eu não havia 

bebido uma só gota d’água nem comido nada há dois dias, meu corpo inteiro estava debilitado, e 

meus olhos estavam tão inchados que eu mal conseguia abri-los. Fui tomada por uma inexprimível 

sensação de desalento e me perguntei por quanto tempo mais continuaria a tortura. O vento 

gelado e cortante soprava sem parar e eu tremia continuamente de frio. Os policiais, vestidos com 

parcas que desciam até o joelho, ficaram sentados de pernas cruzadas na minha frente, esperando 



que eu cedesse. Naquele momento, era como se uma cena de demônios torturando alguém no 

Hades estivesse se desenrolando diante de mim, e eu não consegui controlar minha raiva: o 

homem foi criado por Deus e é natural e correto adorar a Ele, mas o governo vil e desavergonhado 

do Partido Comunista da China não permite que as pessoas adorem ao Deus verdadeiro. Para 

estabelecer uma zona de ateísmo no mundo e alcançar seu objetivo diabólico de controlar as 

pessoas perpetuamente e fazer com que elas os sigam e idolatrem, eles agressivamente resistem, 

interrompem e destroem a obra de Deus, usando todos os métodos desprezíveis à sua disposição 

para perseguir cruelmente os seguidores de Deus Todo-Poderoso. Aquele velho demônio cometeu 

o mais monstruoso dos crimes — ele deve ser amaldiçoado e condenado! De repente, um hino das 

palavras de Deus me veio à mente: “Durante milhares de anos, essa tem sido a terra da 

imundice, é insuportavelmente suja, a miséria abunda, fantasmas correm 

desenfreados por toda parte, enganando e iludindo, fazendo acusações infundadas, 

sendo impiedosos e viciosos, pisoteando essa cidade fantasma e a deixando coberta 

de cadáveres; o fedor da decadência cobre a terra e permeia o ar, e é fortemente 

vigiada. Quem é capaz de enxergar o mundo além dos céus? Como as pessoas de uma 

cidade fantasma tal como essa puderam um dia ter visto Deus? Alguma vez já 

desfrutaram do carinho e da amabilidade de Deus? […] Por que erguer um obstáculo 

assim tão impenetrável para a obra de Deus? Por que usar diversos truques para 

enganar o povo de Deus? Onde estão a verdadeira liberdade e os direitos e interesses 

legítimos? Onde está a justiça? Onde está o conforto? Onde está o calor? Por que 

usar esquemas ardilosos para enganar o povo de Deus? Por que usar força para 

suprimir a vinda de Deus? Por que perseguir Deus até que Ele não tenha mais onde 

descansar a Sua cabeça? como isso poderia não incitar fúria? Milhares de anos de 

ódio estão concentrados no coração, milênios de pecaminosidade estão gravados no 

coração — como isso poderia não inspirar aversão? Vingue Deus, elimine 

completamente Seu inimigo. Agora é a hora: desde muito o homem tem reunido 

toda a sua força, tem dedicado todos os seus esforços, tem pago cada preço para isto, 

para arrancar a face hedionda desse demônio e para permitir que as pessoas, que 

foram cegadas e suportaram todo tipo de sofrimento e dificuldade, se ergam de sua 

dor e deem as costas para esse velho diabo mau” (de ‘Aqueles na escuridão devem se 

erguer’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Eu cantei o hino várias vezes em meu 

coração. Ao cantar, o sangue ferveu em minhas veias, e uma ira ardente brotou dentro de mim; 

jurei pela minha vida renunciar a Satanás, aquele velho demônio, e gritei em meu coração: “Seu 

demônio! Se você acha que vou trair a Deus e abandonar o verdadeiro caminho, você não perde 

por esperar!” Eu sabia claramente que fora Deus quem havia me concedido força, que as palavras 

de Deus Todo-Poderoso haviam fortalecido meu espírito. 

No quinto dia, minhas mãos estavam cobertas de sangue, dormentes e muito inchadas por 

causa das algemas. Senti como se meu corpo estivesse se rompendo, que milhares de insetos 



estivessem me devorando por dentro. Não há palavras para descrever a dor e a agonia. Orei sem 

parar em meu coração, implorando a Deus que me desse forças para superar a fraqueza da minha 

carne. O tempo passou dolorosamente devagar e, aos poucos, o céu começou a escurecer. Eu 

estava com sede, fome e frio, tremendo da cabeça aos pés, exaurida até a última gota de energia — 

senti que não seria capaz de aguentar muito mais. Se isso continuasse, eu certamente morreria de 

fome ou sede. Foi só então que eu entendi o que aquele policial maligno quis dizer com “Vou fazê-

la implorar a mim”. Ele estava tentando usar suas táticas desprezíveis para me forçar a trair a 

Deus. Eu não podia me deixar ser enganada por ele; eu tinha de confiar em Deus. Assim, chamei 

a Deus repetidamente: “Ó Deus Todo-Poderoso! Eu imploro que Tu me concedas força para que 

eu possa confiar em Ti para superar o castigo e a tortura cruéis de Satanás. Mesmo que isso 

signifique minha morte, não devo trair a Ti e me tornar um Judas.” Nesse momento, as palavras 

de Deus me iluminaram: “A vida do homem se origina de Deus, a existência do céu se 

deve a Deus, e a existência da terra provém do poder de vida de Deus. Nenhum 

objeto possuidor de vitalidade pode transcender a soberania de Deus, e coisa 

alguma com vigor pode se separar do âmbito da autoridade de Deus” (de ‘Só o Cristo 

dos últimos dias pode dar ao homem o caminho de vida eterna’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). As palavras autoritárias de Deus me deram fé e força. “É verdade”, pensei: “Deus é a fonte 

da minha vida: contanto que Ele não me tire esse sopro, não importa como Satanás me torture e 

me deixe sem comer e beber, mesmo assim não morrerei. Minha vida está nas mãos de Deus, 

então o que eu tenho a temer?” Naquele momento, fiquei envergonhada e constrangida com 

minha falta de fé em Deus e de compreensão Dele. Também percebi que Deus estava usando esse 

ambiente difícil para me revelar a seguinte verdade: “Nem só de pão viverá o homem, mas 

de toda palavra que sai da boca de Deus” (Mateus 4:4). Assim, orei a Deus: “Deus Todo-

Poderoso, Governante de todos! Minha vida está em Tuas mãos para gerenciar e estou disposta a 

me submeter a Suas orquestrações e arranjos. Quer eu viva ou morra, aceitarei todas as Tuas 

orquestrações”. Depois de terminar minha oração, senti meu corpo ficar impregnado de força e 

não senti tanta fome ou sede quanto antes. Já eram 20hs quando um daqueles policiais perversos 

retornou naquela noite. Ele beliscou meu queixo e me disse com um sorriso sinistro: “Então, como 

vai, está se divertindo? Você está pronta para implorar a mim e me dizer o que eu quero saber? Se 

você não falar, tenho muitas maneiras de lidar com você!” Fechei os olhos e o ignorei, e isso o 

deixou irado — proferindo insultos e obscenidades, ele me agarrou pela gola com uma mão e me 

estapeou violentamente nos dois lados do rosto com a outra. Eu senti o rosto inchar 

imediatamente, ardendo de dor. A selvageria do policial perverso me permitiu enxergar 

claramente sua essência demoníaca; meu ódio por ele aumentou e me senti ainda mais motivada 

a não ceder à tirania de Satanás. Permaneci firme em minha determinação de dar testemunho de 

Deus e satisfazer a Ele. Naquele momento, não me importei mais com minha dor carnal, mas olhei 

furiosamente para o policial, pensando: “Você acha que pode me forçar a trair a Deus? Pare de 

sonhar!” Com a orientação de Deus, meu coração se encheu de fé e força; por mais que o policial 



me surrasse, em nenhum momento cedi a ele. No final, só depois de se exaurir completamente é 

que o policial finalmente resolveu parar. 

Depois disso, os policiais redobraram a vigilância sobre mim. Trabalhavam em turnos, me 

observando atentamente o tempo todo, e se meus olhos começassem a se fechar minimamente, 

eles me batiam com uma revista enrolada para me acordar. Eu entendi claramente que eles 

estavam fazendo isso para minar minha determinação e tirar proveito do meu estado mental 

debilitado para arrancar informações sobre a igreja. Àquelas alturas, eu já estava extremamente 

fraca fisicamente e começando a ficar atordoada. A combinação de frio, fome e fadiga era tão 

opressiva que cheguei a desejar a morte. Senti que não poderia aguentar muito mais tempo; temi 

não ser capaz de suportar a dor e acabar traindo a Deus involuntariamente. Pensando dessa 

maneira, desejei morrer, pensando que, se morresse, pelo menos não entregaria a igreja nem 

trairia a Deus. Então orei a Deus: “Querido Deus, não suportarei muito mais tempo. Tenho medo 

de ceder e trair a Ti. Eu oro para que Tu protejas meu coração. Prefiro morrer a me tornar um 

Judas”. Depois disso, comecei gradativamente a perder a consciência e, naquele torpor, senti 

subitamente o corpo bem leve, como se o vento frio o tivesse secado. As algemas pareciam se 

afrouxar em meus pulsos, e eu não sabia dizer se estava viva ou morta. Foi só na manhã do sexto 

dia que recuperei a consciência ao ser estapeada por um dos policiais; percebi que ainda estava 

viva e ainda pendurada pelas algemas. Aquele policial maligno rugiu para mim: “Você realmente 

nos cansou. Nenhum de nós conseguiu dormir bem, acompanhando você nesse joguinho o tempo 

todo. Se você não abrir a boca hoje, garanto que não abrirá nunca mais!” Como tudo que eu queria 

era morrer, retruquei destemidamente: “Se você quer me matar ou me retalhar em pedaços, vá 

em frente!” No entanto, o policial perverso apenas disse num tom de escárnio: “Então você quer 

morrer? Que falta de sorte! Isso facilitaria demais as coisas para você! Vou torturá-la bem devagar 

até que você enlouqueça, para que todos saibam que a crença em Deus Todo-Poderoso faz 

enlouquecer, e assim todos abandonarão o seu Deus!” Ao ouvi-lo regurgitar aquela imundície 

demoníaca, fiquei atônita e totalmente sem palavras: esse diabo era incrivelmente implacável e 

sinistro! Logo em seguida, o policial perverso ordenou que um subordinado buscasse  uma tigela 

com um líquido preto. Meu coração quase saltou pela boca ao ver aquilo e orei urgentemente a 

Deus: “Ó Deus Todo-Poderoso! Esse policial maligno está prestes a me drogar para me 

enlouquecer. Peço a Ti que me protejas. Prefiro ser envenenada até a morte a enlouquecer”. Nesse 

momento, as palavras de Deus surgiram em minha mente: “Seu feito está por toda parte, Seu 

poder está por toda parte, Sua sabedoria está por toda parte e Sua autoridade está 

por toda parte. […] Todas as coisas existem sob o Seu olhar e, além disso, todas as 

coisas vivem sob a Sua soberania. Seu feito e Seu poder deixam a humanidade sem 

outra escolha senão reconhecer o fato de que Ele existe mesmo e detém a soberania 

sobre todas as coisas. Nenhuma outra coisa além Dele pode comandar o universo, 

muito menos prover a essa humanidade de forma incessante” (de ‘O homem só pode 

ser salvo em meio ao gerenciamento de Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de 



Deus mais uma vez me encheram de fé e força. Eu percebi que a autoridade, poder e ações de Deus 

são onipresentes. Ele governa todo o universo e, além disso, controla a proliferação de todas as 

criaturas do universo. Deus é o Governante eterno de todas as coisas, e o poder que Ele comanda 

ao governar todas as coisas está além da compreensão de um mero humano. A vida que Deus 

concede ao homem não é restrita por tempo ou espaço. O diabo Satanás pode ferir apenas a carne 

dos seres humanos, mas ele não tem controle algum sobre nossas vidas e nossos espíritos. Durante 

o julgamento de Jó, Satanás foi capaz apenas de atormentar Jó e ferir sua carne, mas como Deus 

não lhe permitiu tirar a vida dele, Satanás foi totalmente incapaz de fazê-lo. Pensei: “Hoje, os 

diabos de Satanás estão tentando usar suas táticas sinistras para destruir minha carne e me 

obrigar a trair e abandonar a Deus. Ele espera futilmente usar drogas para me transformar em 

uma lunática delirante ou uma imbecil para envergonhar o nome de Deus, mas que autoridade 

tem Satanás? Sem a permissão de Deus, todos os seus atos são inúteis — Satanás está fadado a ser 

derrotado pelas mãos de Deus!” Perceber isso me trouxe uma sensação de paz e serenidade. Nesse 

momento, o policial maníaco segurou minha mandíbula e forçou aquela droga amarga e azeda 

garganta abaixo. O efeito foi rápido; parecia que todos os meus órgãos internos estivessem se 

contraindo, se chocando uns contra os outros, como se estivessem sendo dilacerados. Era uma dor 

incomparável. Comecei a ter dificuldade de respirar e inspirei fundo, ofegante. Não conseguia 

mexer os olhos e comecei a ver em dobro. Logo depois perdi a consciência. Depois de algum tempo, 

quem sabe quanto, finalmente voltei a mim e tive a vaga impressão de ouvir alguém dizer: “Depois 

de tomar essa droga, essa vagabunda ou vai ficar louca ou vai virar uma imbecil”. Ao ouvir isso, 

sabia que havia sobrevivido mais uma vez. Foi uma surpresa agradável ver que não tinha 

enlouquecido nem um pouco; pelo contrário, minha mente parecia lúcida. Certamente, isso tudo 

se devia à onipotência e magnificência de Deus. Eu senti que as palavras de Deus Todo-Poderoso 

estavam operando dentro de mim e que, mais uma vez, Deus havia estendido Sua mão todo-

poderosa e me arrancado das garras do diabo, permitindo-me sobreviver a essa situação perigosa. 

Naquele momento, experimentei pessoalmente a credibilidade e autenticidade das palavras de 

Deus e testemunhei Seu poder e autoridade supremos. Além do mais, vi que Deus é o Criador de 

todas as coisas e o único Deus, o governante de todas as coisas. Vi que minha vida, tudo 

relacionado a mim, incluindo todos os nervos do meu corpo, estão todos sob o controle de Deus. 

Sem a permissão de Deus, nenhum fio de cabelo cairá da minha cabeça. Deus é meu apoio e minha 

salvação a todo momento, em todo lugar. Naquele dia, no covil escuro do demônio, as palavras de 

Deus Todo-Poderoso exibiram seu poder impressionante, mostrando-me que Deus cria os 

milagres da vida repetidamente, e eles me permitiram escapar da morte iminente. Cantei 

fervorosamente em louvor a Deus Todo-Poderoso em meu coração e prometi confiar em Deus para 

dar testemunho durante toda essa batalha de vida ou morte. 

A polícia me torturou por seis dias e seis noites inteiras. Como não comi uma única migalha 

de comida nem bebi uma única gota d’água esse tempo todo, fiquei extremamente debilitada, e 

quando viram que eu estava quase no meu último suspiro, me trancaram em uma cela. Aqueles 



seis dias de tortura foram como uma viagem pelo inferno, e o fato de eu ter conseguido sobreviver 

devia-se inteiramente à misericórdia e proteção de Deus, e era uma personificação do poder e 

autoridade de Suas palavras. Depois de alguns dias, a polícia veio me interrogar novamente. Por 

ter testemunhado as maravilhosas ações de Deus em várias ocasiões, além de ter experimentado 

em primeira mão que Deus é meu suporte e que tudo está nas mãos Dele, senti-me calma e 

destemida diante de outro interrogatório. Na sala de interrogatório, eu soube por meio de um 

policial que eles já haviam descoberto meu nome e endereço e tinham ido revistar minha casa. No 

entanto, como meu marido já havia fugido de casa com meus filhos há muito tempo, não 

encontraram nada. Então, mais uma vez ele tentou me forçar a divulgar informações sobre a 

igreja, mas como eu me recusava a responder, ele ficou furioso e disse: “Você é uma líder e um 

osso duro de roer! Por sua causa eu não durmo direito há seis dias e você ainda não nos deu 

nenhuma informação útil”. Vendo que não iria arrancar nada de mim, depois disso, ele pareceu 

perder o interesse e conduziu o resto do interrogatório de maneira apressada e superficial. Em 

seguida, não lhes restou mais nada a fazer do que me enviar de volta à cela. Ao ver que Deus havia 

vencido e Satanás fora derrotado, fiquei indescritivelmente eufórica — agradeci e louvei a Deus. 

Eu sabia que a razão pela qual eu havia sido capaz de dar testemunho diante de Satanás era que 

Deus havia me guiado passo a passo e a palavra de Deus havia me iluminado continuamente, 

concedendo-me força, conferindo-me sabedoria e me dando poder para derrotar Satanás e não 

ceder à sua tirania. 

Depois que fiquei detida na casa de detenção por quatro meses, o governo do Partido 

Comunista da China forjou uma acusação de crença em um xie jiao e me condenou a um ano e 

meio de prisão. Fui enviada para uma penitenciária feminina em março de 2006 para cumprir 

minha pena. Na prisão, embora fosse tratada como um animal e visse frequentemente outros 

presos sendo espancados até a morte sem motivo aparente, com a salvaguarda e proteção de Deus 

e a orientação de Suas palavras, consegui sobreviver a um ano e meio de tortura e sair viva daquela 

prisão infernal. Depois que fui libertada, os policiais perversos continuaram enviando agentes 

para me monitorar. Eles vinham com frequência à minha casa para me atormentar e, 

consequentemente, nenhum membro da minha família conseguia praticar nossa fé ou cumprir 

seus deveres normalmente. Mais tarde, graças à atenção e assistência de nossos irmãos e irmãs na 

igreja, pudemos sair de nossa casa e nos mudar para uma nova casa que pertencia a uma das 

irmãs. Confiando na sabedoria que Deus nos concedeu, mais uma vez fomos capazes de cumprir 

nossos deveres. 

Sofrer a cruel perseguição do governo do Partido Comunista da China me deu uma visão clara 

e completa da essência demoníaca de Satanás de tirania brutal, traição sinistra e resistência 

maníaca a Deus. Além disso, experimentei a vitalidade sobrenatural e impressionante de Deus em 

primeira mão. Embora a polícia perversa tenha me submetido continuamente a espancamento e 

tortura impiedosos, e castigo e ferimentos cruéis, tentando me tirar a vida, as palavras de Deus 

Todo-Poderoso revelaram sua vitalidade sobrenatural, permitindo-me sobreviver 



milagrosamente. Em meio a todas essas dificuldades e perseguições, eu experimentei de fato que 

Deus é a fonte da minha vida e que Sua graça e sustento são a base da minha sobrevivência. Sem 

a poderosa mão de Deus me sustentando, eu teria sido devorada por aqueles demônios há muito 

tempo. Deus me acompanhou o tempo todo, me guiando para derrotar Satanás seguidamente e 

dar testemunho Dele! Embora eu tenha sido sujeitada ao tormento desumano daqueles demônios 

e minha carne tenha sofrido muito, no fundo, tudo isso foi muito benéfico para minha vida. Pude 

ver que Deus não só é o sustento da vida da humanidade, mas também que Ele nos fornece ajuda 

e apoio constantes. Contanto que vivamos pelas palavras de Deus, seremos capazes de vencer 

qualquer força obscura satânica. As palavras de Deus realmente são o caminho, a verdade e a vida! 

Elas possuem a mais alta autoridade e o poder mais impressionante e podem criar milagres da 

vida! Que toda glória, honra e louvor seja dedicado ao Deus da onipotente sabedoria!  

 

12. As palavras de Deus me levaram a dar testemunho 

Por Xiao Min, Província de Shandong 

Nasci em uma parte pobre e atrasada do interior e vivi uma vida difícil e empobrecida quando 

criança. Para alcançar uma vida melhor assim que possível, depois que me casei, comecei a trabalhar 

feito louca. No entanto, acabei ficando doente devido ao excesso de trabalho, e passei de estar em 

forma e saudável a ser atormentada por doenças. Vivia em um estado de dor causado por minhas 

doenças e procurava orientação e tratamento médico sempre que podia. Acabei gastando muito 

dinheiro, mas minhas doenças nunca melhoraram. Na primavera de 1999, duas irmãs pregaram o 

evangelho da obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias para mim. Ao ler as palavras de Deus 

Todo-Poderoso, percebi a autoridade e o poder das palavras de Deus, sabia que nenhum ser humano 

poderia tê-las dito, e que as palavras de Deus Todo-Poderoso são realmente a voz de Deus. Fiquei 

absolutamente certa de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado, e que Ele pode nos 

salvar de toda a nossa dor. Ao ler cada vez mais as palavras de Deus, cheguei a entender algumas 

verdades e a ter um entendimento profundo de muitas coisas no mundo. Meu espírito sufocado e 

dolorido se sentiu liberto e tive uma recuperação gradual de minhas doenças. Minha gratidão a Deus 

não tinha limites e comecei a pregar ativamente o evangelho e a dar testemunho da obra de Deus 

dos últimos dias. 

Não demorou muito para que eu fosse presa três vezes seguidas pelo governo do Partido 

Comunista Chinês por pregar o evangelho, e cada vez que fui presa, Deus Todo-Poderoso me guiou 

para vencer a perseguição de Satanás. Em 2012, no cumprimento de meu dever para com a igreja, 

caí mais uma vez na cova do monstro e fui submetida a tormento pelas mãos do diabo Satanás…  

Perto do entardecer do dia 13 de setembro de 2012, voltei para minha casa anfitriã e, como 

sempre fazia, estacionei minha motoneta do lado de fora e toquei a campainha. Para minha surpresa, 

assim que abri a porta, quatro homens corpulentos lançaram-se sobre mim como lobos. Eles 

torceram meus braços atrás das minhas costas e me algemaram, depois me empurraram para uma 

cadeira e me imobilizaram ali. Vários policiais começaram imediatamente a vasculhar minha bolsa… 



Diante dessa repentina e feroz demonstração de força, fiquei pasma de medo e me senti como um 

cordeirinho deplorável apanhado por lobos cruéis, sem forças para resistir a tudo. Eles então me 

levaram para fora e me colocaram na parte de trás de um carro sedã preto. Dentro do carro, o chefe 

de polícia, parecendo um homenzinho patético embriagado com seu próprio sucesso, virou-se e 

sorriu maliciosamente para mim, dizendo: “Ah! Sabe como nós a pegamos?”. Temendo que eu 

pudesse tentar fugir, os policiais me seguraram de ambos os lados, como se eu fosse uma criminosa 

perigosa. Senti raiva e pânico, e não conseguia prever como a polícia me puniria e atormentaria. Eu 

estava com muito medo de não conseguir suportar a tortura deles e de me tornar um Judas e trair 

Deus. Mas então pensei nas palavras de Deus: “Desde que orem e supliquem diante de Mim 

frequentemente, darei a vocês toda a fé. De fora, os poderosos podem parecer 

perversos, mas não temam, pois isso é porque vocês têm pouca fé. Se sua fé aumentar, 

nada será difícil demais” (de ‘Capítulo 75’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra 

manifesta em carne”). As palavras de Deus Todo-Poderoso me deram fé e força e, gradualmente, 

elas me ajudaram a me acalmar. “Sim”, pensei. “Não importa o quão selvagem e feroz a polícia 

perversa seja, ela é apenas um peão nas mãos de Deus e está nas orquestrações de Deus. Enquanto 

eu orar e invocar a Deus com um coração verdadeiro, Deus estará comigo e não há nada com que me 

preocupar. Se esses policiais perversos me torturarem e espancarem cruelmente, será apenas Deus 

que quer testar minha fé. Não importa como eles possam atormentar minha carne, eles nunca 

poderão impedir que meu coração espere em Deus e O invoque. Mesmo que eles matem minha 

carne, não podem matar minha alma, pois tudo o que sou é mantido nas mãos de Deus.” Depois de 

pensar nisso, eu não mais temia Satanás, o diabo, e resolvi testificar de Deus. Por isso, clamei em 

meu coração: “Deus Todo-Poderoso! Não importa o que eles façam comigo hoje, estou disposta a 

enfrentar tudo. Embora minha carne seja fraca, desejo viver confiando em Ti e não dar a Satanás 

uma chance sequer de me explorar. Por favor, protege-me, não deixes que eu Te traia nem que me 

torne um Judas vergonhoso.” Enquanto o carro se movimentava, fiquei cantando em minha mente 

um dos hinos da igreja: “Por Seu plano santo e soberania, passo por provações. Como posso desistir 

ou me esconder? O importante é Sua glória. Na adversidade, a palavra de Deus me guia, aperfeiçoa-

se a minha fé. Com dedicação total, e de forma absoluta devoto-me a Deus; sem temer a morte. Sua 

vontade sobre tudo sempre está” (de ‘Só o que peço é que Deus seja satisfeito’ em “Seguir o Cordeiro 

e cantar cânticos novos”). Ao cantar silenciosamente, meu coração se encheu de força inesgotável e 

fiquei determinada a confiar na sabedoria e na força que Deus estava me dando para lutar contra 

Satanás até a morte. Depois que eles me levaram para a sala de interrogatório, fiquei surpresa ao ver 

que uma irmã que desempenhava o mesmo dever de igreja que eu, a irmã da minha casa anfitriã e 

uma líder da igreja também estavam lá. Todas também haviam sido presas! Um dos policiais me viu 

olhando para as irmãs da igreja, fixou em mim o seu olhar e me repreendeu, dizendo: “O que você 

está olhando com essa cara de boba? Entre ali!”. Para nos impedir de conversar, a polícia nos trancou 

em salas de interrogatório diferentes. Eles me revistaram agressivamente, abriram meu cinto e 

passaram a mão por todo o meu corpo. Pareceu-me um insulto tão grosseiro, e vi o quão 



verdadeiramente malignos, desprezíveis e maus são esses subordinados demônios do governo do 

Partido Comunista Chinês! Fiquei furiosa, mas tive que engolir minha fúria, pois não havia espaço 

nesse covil de monstros para existir razão. Depois que confiscaram uma motoneta nova que 

pertencia à igreja e mais de 600 yuanes que eu tinha comigo, começaram a me interrogar. “Qual seu 

nome? Qual é sua posição na igreja? Quem é seu líder? Onde ele está agora?” Como não respondi, o 

policial rugiu para mim: “Você acha que não descobriremos se você não nos contar? Você não tem 

ideia do que podemos fazer! Saiba que prendemos seus líderes de nível superior também!”. Eles 

então passaram a listar alguns nomes e perguntaram se eu conhecia algum deles, e continuaram a 

me interrogar. “Onde é guardado todo o dinheiro da sua igreja? Diga-nos!” Rejeitei tudo o que eles 

falaram, dizendo: “Não conheço ninguém! Não sei de nada!”. Quando viram que sua primeira rodada 

de perguntas havia falhado, decidiram jogar suas melhores cartas e começaram a se revezar em me 

interrogar e atormentar na tentativa de me desgastar. A polícia me interrogou e atormentou sem 

parar por três dias e quatro noites. Durante esse período difícil, invoquei a Deus com sinceridade, e 

as palavras de Deus me guiaram: “Você não deve ter medo disto e daquilo. Sejam quais 

forem as muitas dificuldades e perigos que você enfrentar, você deve permanecer 

firme diante de Mim; não se deixe obstruir por coisa alguma para que Minha vontade 

possa ser realizada. Esse será seu dever, […] Não tema; com Meu apoio, quem poderia 

jamais bloquear o caminho? Lembre-se disso! Lembre-se! Tudo que ocorre é por 

Minha boa intenção e está sob Minha observação” (de ‘Capítulo 10’ das Declarações de Cristo 

no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). “Sim!” Pensei. “Deus Todo-Poderoso é minha 

torre forte, e com Deus Todo-Poderoso como meu firme apoio, não tenho nada a temer! Enquanto 

tiver fé para cooperar com Deus, acredito que Deus me ajudará a vencer as tentações de Satanás e a 

passar por esse momento difícil.” 

A vergonha de não haverem conseguido obter as informações que queriam de mim no primeiro 

dia fez com que os policiais ficassem irados e um chefe dentre eles me disse violentamente: “Não 

vou ceder à recalcitrância dela. Torturem-na!”. Quando o ouvi dizer isso, meu espírito vacilou e 

comecei a ter medo, e fiquei preocupada com já estar desmoronando sob o tormento deles. Tudo o 

que pude fazer foi invocar sinceramente a Deus: “Oh, Deus Todo-Poderoso! Eu me sinto tão fraca 

agora, e toda a força me deixou. Mas a polícia quer me torturar e eu realmente não sei se conseguirei 

ficar firme. Por favor, sê comigo e me dá forças”. Os policiais pegaram minhas mãos algemadas que 

ainda estavam nas minhas costas e as penduraram em uma mesa quebrada, depois me forçaram a 

ficar em posição de meio agachamento. Eles me olhavam com hostilidade e me pressionaram com 

perguntas. “Onde está o seu líder? Onde está todo o dinheiro da igreja?” Eles estavam ansiosos para 

eu quebrar sob a pressão daquela tortura e capitular para eles. Depois que os policiais perversos 

continuaram esse tormento por cerca de meia hora, minhas pernas começaram a doer e tremer. Meu 

coração estava batendo forte e meus braços doíam muito também. Eu estava no limite da minha 

resistência e senti que não conseguiria durar mais um momento, por isso gritei com sinceridade em 

meu coração: “Oh, Deus Todo-Poderoso! Por favor, salva-me. Eu não aguento mais. Não quero trair-



Te como um Judas. Por favor, me protege.” Nesse momento, essas palavras de Deus vieram à mente: 

“Por trás de cada passo que Deus faz em vocês está a aposta de Satanás com Deus — 

por trás disso tudo há uma batalha. […] Quando Deus e Satanás lutam no reino 

espiritual, como você deve satisfazer a Deus e como você deve permanecer firme em 

seu testemunho a Ele? Você deve saber que tudo o que acontece com você é uma 

grande provação e é o momento em que Deus precisa que você dê testemunho” (de 

‘Apenas amando a Deus é que verdadeiramente se crê em Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

As palavras de Deus me despertaram e me permitiram perceber que Satanás estava me 

atormentando dessa maneira para me fazer trair a Deus e desistir de buscar a verdade. Essa era uma 

batalha que estava sendo travada no reino espiritual: era Satanás tentando me tentar, e também era 

a maneira de Deus me provar. Esse era o exato momento em que Deus precisava que eu 

testemunhasse. Deus tinha expectativas sobre mim e muitos anjos estavam me observando agora, 

assim como Satanás, o diabo, todos esperando que eu declarasse minha posição. Eu não podia 

simplesmente desistir e me deitar, e não podia me render a Satanás; eu sabia que tinha que permitir 

que a obra de Deus fosse realizada através de mim para satisfazer a vontade de Deus. Por princípio 

inalterável, esse era o dever que eu deveria desempenhar como um ser criado — esse era meu 

chamado. Nessa conjuntura crucial, minha atitude e meu comportamento deveriam ter um impacto 

direto em minha capacidade de dar testemunho vitorioso de Deus, e, ainda mais, deveriam ter 

impacto direto em minha capacidade de me tornar um testemunho da derrota de Satanás por Deus 

e do fato de Deus ganhar glória. Eu sabia que não poderia causar pesar a Deus ou desapontá-Lo, e 

não podia permitir que os ardilosos planos de Satanás que me afligiam fossem bem-sucedidos. 

Tendo esses pensamentos, uma força se formou subitamente em meu coração e eu disse com 

convicção: “Você pode me bater até a morte, mas eu ainda não sei de nada!”. Exatamente naquele 

momento, uma policial entrou na sala. Ela me viu e disse: “Solte-a rapidamente. O que vocês estão 

tentando fazer, matá-la? Será sua responsabilidade se algo acontecer com ela!”. Eu sabia em meu 

coração que Deus Todo-Poderoso ouvira minhas orações e havia me mantido a salvo do mal nesse 

momento de perigo. Quando os policiais perversos me soltaram, desmoronei imediatamente no 

chão. Eu não conseguia ficar em pé, e meus braços e pernas haviam perdido totalmente todas as 

sensações. Eu mal tinha forças para respirar e não conseguia sentir meus quatro membros. Eu me 

senti tão assustada naquele momento, e lágrimas rolaram incessantemente dos meus olhos. Pensei: 

“Eu vou acabar aleijada?”. Apesar disso, no entanto, os policiais perversos ainda não me soltaram. 

Com um de cada lado, eles seguraram meus braços e me arrastaram como um cadáver para uma 

cadeira quebrada, e me jogaram nela. Um dos policiais disse violentamente: “Se ela não falar, 

pendure-a com corda!” Muito rapidamente, o outro policial perverso pegou uma corda fina de nylon 

e a usou para pendurar minhas mãos algemadas em um cano de aquecimento. Meus braços foram 

esticados imediatamente, e minhas costas e ombros logo começaram a doer. Os policiais perversos 

continuaram me interrogando, perguntando: “Você vai nos dizer o que queremos saber?”. Ainda 

assim, eu não respondi. Eles ficaram com tanta raiva que jogaram um copo de água no meu  rosto, 



dizendo que era para me acordar. A essa altura, eu já tinha sido torturada a ponto de não ter mais 

um grama de força, e meus olhos estavam tão cansados que nem conseguia abri-los. Ao perceber 

que permanecia em silêncio, um dos policiais perversos, com maldade e sem vergonha, abriu meus 

olhos à força com as mãos para zombar de mim. Depois de várias horas de interrogatório e tortura, 

os policiais perversos haviam utilizado todos os expedientes que conheciam, mas suas tentativas de 

me fazer falar acabaram, mais uma vez, em fracasso. 

Vendo que não conseguiam tirar nada de mim ao me interrogar, os policiais perversos 

decidiram empregar uma trama diabólica: eles pediram que alguém da cidade que se 

autodenominava “especialista em interrogatórios” lidasse comigo. Eles me levaram para outra sala 

e ordenaram que eu sentasse em uma cadeira de metal, depois acorrentaram meus tornozelos 

firmemente nas pernas da cadeira e minhas mãos nos braços da cadeira. Pouco depois, um homem 

de óculos e aparência refinada entrou com uma maleta. Ele sorriu largamente para mim e, fingindo 

ser legal, soltou as correntes que prendiam minhas mãos e tornozelos na cadeira e me permitiu 

sentar em uma cama de armar a um do lado da sala. Em um momento, ele me serviu um copo de 

água, depois me deu doces. Ele veio até mim e disse com fingida simpatia: “Por que sofrer assim? 

Você sofreu muito, mas na verdade não é grande coisa. Diga-nos o que queremos saber e tudo ficará 

bem…” Diante dessa nova situação, eu não sabia como deveria cooperar com Deus, então orei 

apressadamente a Deus em meu coração e pedi a Ele que me iluminasse e guiasse. Naquele exato 

momento, pensei nas palavras de Deus Todo-Poderoso: “Você deve suportar qualquer 

provação e aceitar tudo o que vem de Mim. Você deve seguir o que o Espírito Santo faz 

para guiá-lo. Você deve ter um espírito aguçado e a capacidade de distinguir as coisas. 

Você deve entender as pessoas e não seguir cegamente os outros, manter seus olhos 

espirituais claros e ter um conhecimento completo das coisas” (de ‘Capítulo 18’ das 

Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me 

mostraram a senda da prática e me ajudaram a perceber que um diabo será sempre um diabo, e que 

um diabo nunca pode mudar sua essência diabólica, que resiste a Deus e que odeia Deus. Quer utilize 

táticas duras ou suaves, seu objetivo é sempre me fazer trair a Deus e abandonar o verdadeiro 

caminho. Graças à advertência das palavras de Deus, tive algum discernimento a respeito dos 

esquemas ardilosos de Satanás, minha mente se abriu e consegui assumir uma posição firme. O 

interrogador então me disse: “O governo do Partido Comunista Chinês proíbe as pessoas de 

acreditarem em Deus. Se você continuar acreditando no Deus Todo-Poderoso, toda a sua família 

será envolvida e isso afetará o futuro, as perspectivas de emprego e as perspectivas de serviço público 

dos filhos em sua família. É melhor você refletir sobre isso com cuidado…” Depois que ele disse isso, 

iniciou-se uma forte batalha dentro de mim, e eu me senti duplamente perturbada. No momento em 

que me sentia perdida, de repente pensei nas experiências de Pedro quando ele testemunhou com 

sucesso diante de Satanás; Pedro sempre tentou entender Deus em meio a todos os esquemas 

ardilosos que Satanás arremessou contra ele. E assim, no fundo do meu coração, esperei em Deus, 

confiei tudo a Ele, e busquei a Sua vontade. Sem estar ciente disso, as palavras do Deus Todo-



Poderoso vieram à minha mente: “Só Deus consola esta humanidade, só Deus Se importa 

com esta humanidade dia e noite. O desenvolvimento e o progresso humanos são 

inseparáveis da soberania de Deus, e a história e o futuro da humanidade são 

indissociáveis dos projetos divinos. […] Só Deus conhece o destino de um país ou 

nação e Deus sozinho controla o curso desta humanidade” (de ‘Deus preside o destino de 

toda a humanidade’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me encheram de luz. 

“Sim!” Pensei. “Deus é o Criador e nosso destino como humanidade está nas mãos de Deus. Satanás, 

o diabo, é da laia que desafia a Deus. Se ele não conseguiu sequer alterar seu próprio destino de estar 

condenado ao inferno, como poderia governar o destino do homem? O destino do homem é 

predestinado por Deus, e quaisquer que sejam os empregos que meus filhos possam ter no futuro e 

como serão suas perspectivas, depende de Deus — Satanás não tem nenhum controle sobre essas 

coisas.” Pensando nisso, consegui ver com ainda mais clareza como Satanás e seus demônios são 

desprezíveis e sem-vergonha. Para me forçar a negar a Deus e rejeitá-Lo, ele estava empregando 

táticas insidiosas e vis — esses “jogos mentais” — para me convencer a ser enganada. Se não fosse 

pela oportuna iluminação e orientação de Deus Todo-Poderoso, eu já teria sido derrubada e levada 

cativa por Satanás. Agora que eu sabia o quão desprezível e maligno Satanás era, minha confiança 

em não ceder a seus ardilosos planos foi fortalecida. No final, o policial perverso ficou perplexo e 

não sabia mais o que fazer, então ele foi embora, desanimado. 

No terceiro dia, o chefe da polícia viu que não havia conseguido nenhuma informação de mim 

e ficou furioso, reclamando de seus subordinados por sua incompetência. Ele veio até mim e, com 

um sorriso melancólico, falou sarcasticamente, dizendo: “Por que você ainda não confessou tudo? 

Quem você pensa que é, Liu Hulan? Você pensa que já fizemos o nosso pior, então não tem medo, 

né? Por que seu Deus Todo-Poderoso não vem e a salva?…” Enquanto ele falava, ele me assustou ao 

ficar passando um pequeno taser na frente dos meus olhos que estalava e brilhava com luz azul, daí 

ele apontou para um taser grande que estava sendo carregado e me ameaçou, dizendo: “Você vê 

aquilo? Este pequeno taser logo descarregará. Em um momento, usarei o taser grande com carga 

total para eletrocutá-la e depois veremos se você fala! Eu sei que você então começará a falar!”. Olhei 

para o taser grande e não consegui deixar de começar a entrar em pânico: “Esse policial perverso é 

tão feroz e diabólico. Ele vai acabar me matando? Serei capaz de suportar este tormento? Serei 

eletrocutada até a morte?”. Naquele momento, a fraqueza, a covardia, a dor e o desamparo que senti 

inundaram minha mente. Invoquei a Deus apressadamente: “Oh, Deus Todo-Poderoso, embora 

minha carne esteja com muita dor e seja tão fraca, ainda não estou disposta a dar a Satanás o que 

ele quer. Minha carne é humilde e sem valor, e desejo apenas que Tu ganhes meu coração e aceites 

meu coração. Por favor, protege-me e evita que eu Te traia e me torne um Judas traidor.”. Enquanto 

eu invocava Deus, várias linhas de um hino das palavras de Deus surgiram em minha mente: “A fé 

é como uma ponte de um tronco só de árvore, os que se grudam abjetamente à vida 

terão dificuldade para cruzá-la, mas os que estão prontos a se sacrificar podem 

atravessá-la sem preocupação. Se o homem tem pensamentos tímidos e temerosos, 



ele está sendo enganado por Satanás. Ele teme que nós cruzemos a ponte da fé para 

entrar em Deus” (de ‘O adoecimento é o amor de Deus’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos 

novos”). Essas palavras do Senhor Jesus também vieram à mente: “E não temais os que matam 

o corpo, e não podem matar a alma; temei antes aquele que pode fazer perecer no 

inferno tanto a alma como o corpo” (Mateus 10:28). As palavras de Deus fizeram minhas 

lágrimas fluírem livremente — me senti incrivelmente emocionada. A força do meu coração parecia 

um fogo furioso. “Mesmo se eu morrer hoje”, pensei, “o que há para temer? É uma coisa gloriosa 

morrer por Deus, e eu vou desistir de tudo para lutar com Satanás até a morte!”. Nesse exato 

momento, algumas linhas de outro hino das palavras de Deus vieram à mente: “Na estrada para 

Jerusalém, Jesus sentiu uma dor intensa, como se uma faca estivesse sendo torcida 

no Seu coração, mas Ele não tinha a menor intenção de faltar à Sua palavra; havia 

sempre uma força poderosa que O compelia adiante para onde seria crucificado. 

Finalmente, Ele foi pregado na cruz e tornou-Se semelhante à carne pecadora, 

completando essa obra da redenção da humanidade […]” (de ‘Imite o Senhor Jesus’ em 

“Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Cantei e cantei no meu coração, e as lágrimas caíam 

incessantemente pelas minhas bochechas. A cena do Senhor Jesus Cristo sendo crucificado se 

reproduziu diante de meus olhos: o Senhor Jesus foi escarnecido, injuriado e caluniado pelos 

fariseus, Seu carrasco o açoitou com um chicote com pontas de ferro até Ele ficar coberto de cortes 

e contusões, até que Ele finalmente foi cruelmente pregado na cruz, e mesmo assim Ele jamais 

emitiu um som… Tudo o que o Senhor Jesus passou foi sofrido em prol de Seu amor pela 

humanidade, e esse amor superou Seu amor por Sua própria vida. Naquele momento, meu coração 

foi inspirado e comovido pelo amor de Deus e estava cheia de uma força e fé tremendas. Não tinha 

medo de nada, e senti que seria glorioso morrer por Deus, enquanto ser um Judas seria a maior 

vergonha. Para minha surpresa, quando decidi que seria testemunha de Deus mesmo ao custo de 

minha própria vida, Deus me ajudou mais uma vez a escapar das garras da morte e abriu uma saída 

para mim. Naquele momento, um policial perverso entrou correndo na sala, dizendo: “Há problemas 

na praça da cidade, temos que mobilizar a força policial para suprimi-la e manter a ordem pública!”. 

Os policiais perversos saíram correndo. Quando voltaram, já era tarde da noite e não tinham mais 

energia para para me interrogar. Eles me disseram cruelmente: “Já que você não fala, nós a 

enviaremos para a casa de detenção!”. 

Na manhã do quarto dia, os policiais perversos tiraram minha foto e penduraram uma grande 

placa quadrada em volta do meu pescoço com meu nome escrito nela com um pincel. Eu era como 

uma criminosa denunciada, sendo zombada e ridicularizada pela polícia perversa. Eu senti como se 

estivesse sendo submetida à maior humilhação, e me senti muito fraca por dentro. No entanto, 

percebi que meu estado de espírito não estava certo e, assim, apressadamente invoquei Deus 

silenciosamente em meu coração: “Oh, Deus! Por favor, protege meu coração e me permite entender 

Tua vontade e a não ser vítima dos esquemas astutos de Satanás.”. Depois de orar, uma passagem 

das palavras de Deus apareceu claramente em minha mente: “Como um ser criado, você 



deveria, é claro, adorar Deus e buscar uma vida com significado. […] Como ser 

humano, você deve se despender por Deus e aguentar todo o sofrimento. Você deveria 

aceitar o pequeno sofrimento a que é submetido hoje com alegria e certeza e viver uma 

vida de significado, […] Vocês são pessoas que buscam o caminho correto, aqueles que 

buscam melhoria. Vocês são as pessoas que se levantam na nação do grande dragão 

vermelho, aqueles a quem Deus chama de justo. Não é essa a vida mais significativa?” 

(de ‘Prática (2)’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus carregavam autoridade e 

poder, encheram meu coração de luz, dissiparam todas as trevas, e me permitiram entender o 

significado e o valor da vida. Elas me permitiram entender que ser capaz de buscar a verdade como 

um ser criado e viver para adorar a Deus e satisfazê-Lo era a vida mais significativa e valiosa. Poder 

ser capturada e detida, hoje, por minha crença em Deus, sofrer toda essa humilhação e dor, e ser 

capaz de participar das tribulações e do reino de Cristo, não foi algo vergonhoso, mas glorioso. 

Satanás não adora a Deus; pelo contrário, faz tudo para interromper e obstruir a obra de Deus, e é 

isso que é mais vergonhoso e desprezível. Pensando nisso, fiquei cheia de força e alegria. Os policiais 

perversos viram o sorriso no meu rosto, me olharam espantados, e disseram: “Que motivo você tem 

para estar feliz?”. Respondi com justiça e força: “É perfeitamente justificado crer em Deus e adorar 

a Deus. Não há absolutamente nada de errado em fazer isso. Por que eu não deveria estar feliz?”. 

Sob a orientação de Deus, pude mais uma vez confiar em Deus para vencer Satanás. 

Fui então levada para a casa de detenção. Tudo naquele lugar era ainda mais sombrio e 

assustador, e eu senti como se tivesse mergulhado em algum tipo de inferno. Para cada refeição, 

recebia um pequeno pedaço preto de pão cozido no vapor e um pouco de acelga cozida em uma tigela 

de sopa transparente com algumas folhas de vegetais flutuando em cima. Eu tinha tanta fome o dia 

todo, todos os dias, que meu estômago clamava por comida. Apesar disso, no entanto, eu ainda tinha 

que trabalhar como um animal de carga e, se não atingisse minha cota, era espancada ou obrigada a 

ficar de guarda como punição. Como esse tormento cruel continuou por dias e dias, eu estava 

machucada e ferida da cabeça aos pés, e ficou difícil até para andar, mas os guardas ainda me 

obrigaram a carregar cargas pesadas de fio de cobre. Por causa desse trabalho pesado, minhas costas 

machucadas ficaram insuportavelmente dolorosas, e tudo que eu conseguia fazer no final de cada 

dia era rastejar à minha cama. Mas à noite, a polícia perversa me fazia ficar de guarda para as 

prisioneiras também, e esse trabalho excessivo e exaustivo era impossível de suportar. Uma noite, 

enquanto eu estava de guarda, aproveitei a ausência da polícia perversa e, furtivamente, me agachei 

na esperança de conseguir descansar. Inesperadamente, no entanto, um policial perverso me viu 

pela câmera na sala de vigilância e veio correndo até mim berrando: “Quem falou que você poderia 

se sentar?”. Uma das outras prisioneiras sussurrou para mim: “Apresse-se e peça desculpas a ele, ou 

ele fará você ‘dormir na cama de madeira’.”. Com isso ela queria dizer a tortura em que uma tábua 

de madeira é levada à cela de uma prisioneira, suas pernas e os pés são acorrentados a ela e seus 

pulsos amarrados a ela com uma corda. A prisioneira é então amarrada à tábua e fica impedida de 

se movimentar novamente por duas semanas. Ao ouvir isso, fiquei cheia de raiva e ódio, mas sabia 



que não podia mostrar nem um pouquinho de resistência — tudo o que podia fazer era engolir minha 

raiva e ficar em silêncio. Achava tal intimidação e tortura difícil de suportar. Naquela noite, deitei 

na minha cama gelada chorando por causa da injustiça de tudo aquilo, meu coração estava cheio de 

reclamações e exigências para com Deus, pensando: “Quando isso vai acabar? Um dia sequer neste 

lugar infernal já é um dia demais.”. Então pensei nas palavras de Deus: “Se você entende o 

significado da vida humana e tomou a senda certa da vida humana e se, no futuro, 

independentemente de como Deus o tratar, você se submeter aos Seus desígnios sem 

queixas nem preferências, nem fizer quaisquer exigências a Deus, assim, você será 

uma pessoa de valor” (de ‘Como você deve trilhar o último trecho da senda’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). As palavras de Deus me fizeram sentir vergonha de mim. Pensei em como 

sempre dizia que suportaria qualquer dor por Deus, que sempre obedeceria a Deus de todas as 

formas, como Pedro, independentemente da dor ou das dificuldades, e que não tomaria decisões ou 

demandas para o meu próprio bem. Quando a perseguição e as dificuldades me atingiram, no 

entanto, e eu tive que sofrer e pagar o preço, falhei totalmente em viver minhas palavras na 

realidade. Eu estava cheia de demandas irracionais a Deus e de oposição a Deus, e eu só queria 

escapar dessa situação para que minha carne não sofresse mais — como eu poderia ganhar a verdade 

e a vida que Deus estava me dando ao fazer isso? Somente então finalmente entendi as boas 

intenções de Deus: Deus estava permitindo que essa miséria caísse sobre mim para temperar minha 

determinação de suportar o sofrimento e permitir que eu aprendesse a obedecer no meu sofrimento, 

para que eu pudesse me submeter às orquestrações de Deus e ser qualificada para receber Sua 

promessa. Tudo o que Deus estava fazendo comigo estava sendo feito por amor, estava sendo feito 

para me salvar, e estava sendo feito para me transformar em um ser humano genuíno. Depois disso, 

meu coração foi liberado e não me senti mais injustiçada ou magoada. Tudo o que eu queria era me 

submeter às orquestrações e arranjos de Deus, cooperar seriamente com Deus nessa situação e 

procurar ganhar a verdade. 

Um mês depois, embora não tivessem conseguido obter muitas evidências de mim, a polícia me 

soltou. Eles, no entanto, me rotularam com a acusação de “perturbar a aplicação da lei e de participar 

de uma organização ‘Xie Jiao’”, de modo a restringir minha liberdade pessoal. Durante um ano, não 

tive permissão para deixar a província ou o município e tive que estar à disposição da polícia sempre 

que eles me quisessem. Somente depois que voltei para casa, descobri que todos os pertences que 

mantinha na casa anfitriã haviam sido roubados e levados pela polícia. Além disso, os policiais 

perversos haviam saqueado minha casa como bandidos e ameaçado minha família, dizendo que eles 

tinham que entregar 25 mil yuanes antes que me libertassem. Minha sogra não aguentou o susto de 

tudo aquilo e sofreu um ataque cardíaco, e só se recuperou depois de ser internada no hospital e  

receber tratamento, ao custo de mais de 2 mil yuanes. No final, minha família foi forçada a pedir a 

todos seus conhecidos que lhes emprestassem dinheiro para que pudessem juntar 3 mil yuanes para 

a polícia, e só então fui libertada. Devido às torturas cruéis infligidas a mim pela polícia perversa, 

meu corpo sofre com efeitos colaterais graves: meus braços e pernas muitas vezes incham e ficam 



doloridos devido ao estresse severo imposto a eles durante o meu encarceramento; não consigo nem 

levantar dois quilos e meio de legumes ou lavar minhas roupas e perdi completamente a capacidade 

de trabalhar. A cruel perseguição infligida a mim pelo governo do Partido Comunista Chinês me fez 

odiar ainda mais Satanás — eu odeio esse diabo reacionário e desafiador do céu, Satanás. 

Por vivenciar essa perseguição e dificuldade, eu verdadeiramente pude entender que a obra de 

Deus realmente é tão prática e sábia. Durante meu sofrimento, Deus incutiu a verdade em mim, 

pouco a pouco, permitindo-me deixar as trevas para trás, escapar da morte e ganhar liberdade e 

libertação na verdade. Foi assim que Deus me guiou para vencer Satanás, repetidas vezes, através 

da perseguição e dificuldades infligidas a mim por Satanás. Ele me permitiu ganhar a rega e o 

suprimento de Suas palavras, entender a verdade e desenvolver discernimento. Ele moderou minha 

vontade, aperfeiçoou minha fé, me ensinou a olhar para Ele e a confiar nEle, e minha vida 

gradativamente cresceu e amadureceu. Eu verdadeiramente vi que Deus já é vitorioso e que Satanás 

já está derrotado, assim como é cantado neste hino das palavras de Deus: “A prova do colapso 

progressivo do grande dragão vermelho pode ser vista no amadurecimento contínuo 

desse povo. Obviamente, pode ser vista por qualquer pessoa. O amadurecimento das 

pessoas é um sinal do fim do inimigo. Vou em pessoa ao local onde o grande dragão 

vermelho jaz enrodilhado para travar batalha com ele. E, quando toda a humanidade 

vier a Me conhecer na carne e for capaz de ver Meus feitos na carne, então a toca do 

grande dragão vermelho se transformará em cinzas e desaparecerá sem deixar rastro” 

(de ‘O grande dragão vermelho sucumbe diante do crescimento do povo de Deus’ em “Seguir o 

Cordeiro e cantar cânticos novos”). 

 

13. Passando a flor da idade na prisão 

Chenxi, Província de Hebei 

Todos dizem que a flor da idade é a época mais esplêndida e pura da vida. É possível que, para 

muita, gente esses anos sejam repletos de belas lembranças, mas eu nunca imaginaria que iria passar 

a flor da minha idade na prisão. Pode soar estranho quando digo isto, mas eu não me arrependo. 

Embora esse período atrás das grades tenha sido cheio de amargura e lágrimas, foi o presente mais 

precioso da minha vida e ganhei muito com isso. 

Eu nasci em uma família feliz, e, quando criança, adorava a Jesus ao lado de minha mãe. 

Quando eu tinha quinze anos, minha família e eu, convencidos de que Deus Todo-Poderoso é o 

Senhor Jesus retornado, aceitamos alegremente Sua obra dos últimos dias. 

Certo dia em abril de 2002, quando eu tinha dezessete anos, uma irmã e eu estávamos 

cumprindo nossos deveres fora de casa. À 1 hora da manhã, dormíamos profundamente na casa de 

nossa anfitriã quando, de repente, fomos despertadas por batidas fortes e insistentes na porta. 

Ouvimos alguém do lado de fora gritando: “Abram a porta! Abram a porta!” Assim que a irmã que 

estava nos hospedando a abriu, vários policiais empurraram abruptamente a porta e entraram em 

bando, dizendo agressivamente: “Somos do Departamento de Segurança Pública.” Ao ouvir essas 



três palavras, “Departamento de Segurança Pública”, fiquei imediatamente nervosa. Estariam ali 

para nos prender por nossa crença em Deus? Eu ouvira falar de alguns irmãos e irmãs que foram 

presos e perseguidos por causa de sua fé; será que isso estava acontecendo comigo agora? Nesse 

exato momento meu coração começou a acelerar e, tomada pelo pânico, eu não soube o que fazer. 

Assim, orei apressadamente a Deus: “Deus, imploro que Tu estejas comigo. Dá-me fé e coragem. 

Não importa o que aconteça, estarei sempre disposta a dar testemunho de Ti. Também imploro que 

Tu me dês Tua sabedoria e me concedas as palavras que devo dizer, e, por favor, me impede de trair 

a Ti e de delatar meus irmãos e irmãs.” Depois que orei, meu coração se acalmou aos poucos. Vi os 

quatro ou cinco policiais malignos revirando o local feito bandidos, vasculhando entre a roupa de 

cama, em cada armário e caixa, e mesmo embaixo da cama até finalmente encontrarem alguns livros 

das palavras de Deus e alguns CDs de hinos. O chefe me disse impassivelmente: “Estar de posse 

dessas coisas é prova de que você acredita em Deus. Venha conosco e poderá dar seu depoimento.” 

Chocada, eu disse: “Se há algo a dizer, posso dizer aqui; não quero ir com você.” Ele sorriu 

imediatamente e respondeu: “Não tenha medo; vamos dar um pequeno passeio para colher seu 

depoimento. Já já você estará de volta.” Confiando na palavra dele, fui com eles e entrei no carro da 

polícia. 

Eu nunca teria imaginado que aquele pequeno passeio seria o começo da minha vida na prisão.  

Assim que entramos no pátio da delegacia, aqueles policiais malignos começaram a berrar e me 

mandar descer do carro. Suas expressões faciais mudaram rapidamente e, de repente, pareciam ser 

pessoas completamente diferentes das que tinham sido antes. Quando chegamos à sala, vários 

policiais corpulentos entraram atrás de nós e ficaram à minha esquerda e direita. Uma vez 

assegurado seu poder sobre mim, o chefe do grupo de policiais malignos perguntou aos gritos: 

“Como você se chama? De onde você é? Quantos vocês são ao todo?” Eu havia acabado de abrir a 

boca e estava no meio da resposta quando ele avançou sobre mim e me estapeou duas vezes no rosto 

— plaft, plaft! Atordoada, eu me calei e pensei: “Por que você me bateu? Eu nem terminei de 

responder. Por que você está sendo tão grosseiro e ignorante, totalmente diferente de como eu 

imaginava ser a Polícia do Povo?” Em seguida ele me perguntou quantos anos eu tinha, e quando 

respondi honestamente que tinha dezessete anos, ele me esbofeteou mais duas vezes no rosto e me 

repreendeu por mentir. Depois disso, não importa o que eu dissesse, ele me estapeava no rosto 

seguidas vezes, indiscriminadamente, até que comecei a ficar atordoada, com a cabeça girando, os 

ouvidos zumbindo e o rosto ardendo de dor. Foi então que eu finalmente entendi: aqueles policiais 

malignos não haviam me levado lá para me fazer pergunta alguma; eles simplesmente queriam usar 

violência para me coagir. Lembrei-me de ter ouvido meus irmãos e irmãs dizendo que era inútil 

tentar argumentar com esses policiais cruéis, apenas causaria problemas sem fim. Agora, tendo 

experimentado isso pessoalmente, a partir daquele momento eu não disse uma só palavra, não 

importa o que perguntassem. Quando viram que eu não estava falando, berraram comigo: “Sua 

vagabunda! Vamos ajudá-la a pensar direito, senão você não nos dirá a verdade!” Dito isso, um deles 

me deu dois socos no peito, fazendo-me cambalear e cair pesadamente ao chão. Em seguida ele me 



chutou com força algumas vezes, me ergueu do chão e me mandou ajoelhar aos berros. Como não 

obedeci, ele me chutou algumas vezes nos joelhos. A dor intensa que tomou conta de mim me forçou 

a cair de joelhos ao chão com um baque. Ele me agarrou pelos cabelos e os puxou para baixo com 

força, e, de repente, puxou minha cabeça para trás, forçando-me a olhar para cima. Ele me xingou 

ao estapear meu rosto mais algumas vezes e minha única sensação era de que o mundo estava 

girando. Logo eu caí ao chão. Nesse momento, o chefe daquela polícia maligna de repente reparou 

no meu relógio de pulso. Olhando-o com ar de cobiça, ele gritou: “O que você tem aí?” 

Imediatamente, um dos policiais agarrou meu pulso, arrancou o relógio e o entregou ao seu “mestre”. 

Ao ver aquele comportamento tão desprezível, fui tomada por ódio por eles. Depois disso, quando 

eles me faziam mais perguntas, eu simplesmente os encarava em silêncio, e isso os enfureceu ainda 

mais. Um dos policiais cruéis me agarrou pelo colarinho como se estivesse pegando um pintinho, 

me ergueu do chão e rugiu: “Ah, você é tão grande e forte, não? Eis sua recompensa por ficar quieta!” 

Ao dizer isso, ele me espancou ferozmente mais algumas e, novamente, fui parar no chão. A essa 

altura meu corpo inteiro doía insuportavelmente e eu não tinha mais forças para resistir. Fiquei 

simplesmente deitada no chão com os olhos fechados, sem me mexer. Em meu coração, implorei 

urgentemente a Deus: “Ó Deus, não sei quais outros atos selvagens essa gangue de policiais malignos 

cometerá contra mim. Tu sabes que sou pequena em estatura e fisicamente fraca. Eu imploro que 

Tu me protejas. Prefiro morrer a ser um Judas e trair a Ti”. Depois de concluir minha oração, Deus 

me concedeu fé e força. Eu preferiria morrer a ser um Judas por trair a Deus e denunciar meus 

irmãos e irmãs. Eu daria testemunho de Deus resolutamente. Nesse momento, ouvi alguém ao meu 

lado dizer: “Por que ela não está mais se mexendo? Está morta?” Em seguida alguém pisou 

deliberadamente na minha mão e jogou todo seu peso nela enquanto gritava ferozmente: “Levante -

se! Vamos levá-la a outro lugar. Se continuar calada quando chegarmos lá, você vai ver o que é bom!” 

Como Deus havia me concedido fé e força, não me assustei nem um pouco com aquela intimidação 

deles. No meu coração, eu estava preparada para lutar contra Satanás. 

Mais tarde, fui levada ao Departamento de Segurança Pública do Condado. Quando chegamos 

à sala de interrogatório, o chefe daqueles policiais malignos e dois outros me cercaram e me 

interrogaram repetidamente, andando de um lado para o outro na minha frente e tentando me forçar 

a entregar os líderes da minha igreja e meus irmãos e irmãs. Quando viram que eu ainda me recusava 

a dar as respostas que eles queriam ouvir, os três se revezaram me estapeando o rosto repetidamente. 

Não sei quantas vezes me bateram; eu só conseguia ouvir os estalos das bofetadas em meu rosto, um 

som que parecia quebrar o silêncio da calada da noite. Como já estavam com as mãos doloridas, os 

policiais malignos começaram a me bater com livros. Bateram tanto que no fim eu nem sentia mais 

dor, apenas meu rosto inchado e entorpecido. No final, vendo que não iriam arrancar nenhuma 

informação valiosa de mim, os policiais cruéis pegaram uma agenda de telefone e, com um olhar 

triunfal, disseram: “Encontramos isso na sua bolsa. Mesmo que você não nos conte nada, ainda 

temos mais uma carta na manga!” Fiquei subitamente muito ansiosa: se algum dos meus irmãos ou 

irmãs atendesse ao telefone, poderia ser preso. Aquilo também poderia ligá-los à igreja e as 



consequências poderiam ser desastrosas. Nesse momento, lembrei-me de uma passagem das 

palavras de Deus: “De tudo o que ocorre no universo, não há nada sobre o que Eu não 

tenha a palavra final. O que existe que não esteja em Minhas mãos?” (de ‘Capítulo 1’ das 

Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). “Isso mesmo”, pensei. 

“Todas as coisas e eventos são orquestrados e arranjados nas mãos de Deus. Se uma ligação 

telefônica é ou não completada é uma decisão que cabe inteiramente a Ele. Estou disposta a olhar 

para Deus e confiar Nele e me submeter às Suas orquestrações.” Assim, orei repetidamente a Deus, 

implorando a Ele que protegesse aqueles irmãos e irmãs. Consequentemente, eles ligaram para 

todos aqueles números; em alguns casos, ninguém atendeu, em outros, a ligação nem chegou a ser 

completada. No final, xingando de tão frustrados, os policiais malignos jogaram a agenda sobre a 

mesa e desistiram de ligar. Esse foi verdadeiramente um exemplo da onipotência e soberania de 

Deus e de Seus feitos maravilhosos; não pude deixar de expressar meus agradecimentos e louvores 

a Deus. 

No entanto, eles não desistiram e continuaram a me interrogar sobre os assuntos da igreja. Eu 

não respondi. Desconcertados e exasperados, adotaram um método ainda mais desprezível para 

tentar me fazer sofrer: um dos policiais malignos me forçou a ficar meio agachada com os braços 

esticados à altura dos ombros, sem me mover. Logo minhas pernas começaram a tremer e eu não 

aguentava mais manter os braços esticados, então meu corpo começou a se levantar 

involuntariamente. O policial pegou uma barra de ferro e olhou para mim feito um tigre observando 

a presa. Assim que me levantei, ele bateu nas minhas pernas brutalmente, provocando tanta dor que 

quase caí de joelhos. Durante a meia hora seguinte, ao menor movimento de minhas pernas ou 

braços, ele imediatamente me batia com a barra. Não sei quantas vezes ele me bateu. Por ter ficado 

nessa posição de agachamento por tanto tempo, minhas pernas ficaram extremamente inchadas e 

doíam insuportavelmente, como se estivessem fraturadas. Com o passar do tempo, minhas pernas 

tremiam ainda mais e meus dentes batiam continuamente. A essa altura, parecia que minhas forças 

iriam se esgotar e que eu poderia desmaiar. No entanto, os policiais malignos apenas ficaram ao meu 

lado, zombando de mim e me ridicularizando, rindo o tempo todo com escárnio, sordidamente, 

como pessoas tentando cruelmente convencer um macaco a fazer truques. Quanto mais eu olhava 

seus rostos pavorosos e desprezíveis, mais ódio eu sentia por aqueles policiais malignos. De repente, 

eu me levantei e disse em voz alta: “Não vou me agachar mais. Podem me condenar à morte! Hoje 

não tenho nada a perder! Nem ao menos tenho medo de morrer, então como poderia ter medo de 

vocês? São homens tão grandes, mas parece que não sabem fazer nada além de intimidar uma 

mocinha como eu!” Para minha surpresa, depois que eu disse isso, o grupo de policiais malignos 

xingou mais um pouco e depois parou de me interrogar. Naquele momento senti grande empolgação 

e compreendi que todas as coisas e eventos são orquestrados nas mãos de Deus: assim que expulsei 

o medo do coração, minha situação mudou respectivamente. Percebi do fundo do coração o 

verdadeiro significado das palavras de Deus: “Assim como é dito: ‘Como corrente de águas é 

o coração do rei na mão do Senhor; Ele o inclina para onde quer’; então quanto mais 



é assim com aquelas pessoas insignificantes?” (de ‘Só ao conhecer a onipotência de Deus 

você pode ter uma crença verdadeira’ em “Registros das falas de Cristo”). Eu compreendi que, hoje, 

Deus havia permitido que eu fosse vítima da perseguição de Satanás, não com a intenção de me fazer 

sofrer, mas para que isso me permitisse perceber o poder das palavras de Deus, me levasse a me 

livrar do controle da influência sombria de Satanás e, além disso, me ensinasse a confiar em Deus e 

admirar a Ele nessa situação perigosa. 

Aquele bando de policiais malignos havia me atormentado quase a noite inteira; quando 

pararam, já era dia. Eles me fizeram assinar meu nome e disseram que iam me deter. Depois disso, 

um policial mais velho, fingindo bondade, me disse: “Veja bem, a senhorita é tão jovem, está na flor 

da idade. A melhor coisa pode fazer é nos contar logo tudo que sabe. Garanto que eu os farei libertá-

la. Se você tiver algum problema, não hesite em me dizer. Veja, seu rosto está inchado feito pão. 

Você já não sofreu o suficiente?” Ao ouvi-lo falar dessa maneira, eu sabia que estava apenas tentando 

me convencer a fazer algum tipo de confissão. Também me lembrei de algo que meus irmãos e irmãs 

haviam dito durante as reuniões: para conseguir o que quer, a polícia maligna morde e assopra e 

recorre a todo tipo de truque para enganar as pessoas. Pensando nisso, respondi ao policial mais 

velho: “Não aja como uma boa pessoa; vocês todos fazem parte do mesmo grupo. O que você quer 

que eu confesse? O que você está fazendo chama-se extorquir uma confissão. Isso é punição ilegal!” 

Ao ouvir isso, ele fez uma cara de inocente e argumentou: “Mas eu não bati em você uma única vez. 

Foram eles que bateram em você”. Eu agradeci a orientação e proteção de Deus, que, mais uma vez, 

me permitiram levar a melhor sobre a tentação de Satanás. 

Depois de deixar o Departamento de Segurança Pública do Condado, eles imediatamente me 

trancafiaram na casa de detenção. Assim que entramos pelo portão da frente, vi que o local era 

cercado por muros muito altos com cerca elétrica correndo por cima, e em cada um dos quatro 

cantos havia o que parecia uma torre de sentinela com guardas armados. Era tudo muito sinistro e 

terrível. Depois de atravessar um portão de ferro atrás do outro, cheguei à cela. Quando vi as mantas 

de linho esfarrapadas em cima da cama de alvenaria gelada, tanto escuras quando sujas, e senti o 

cheiro forte e desagradável que emanava delas, fui tomada por uma incontrolável sensação de nojo, 

rapidamente seguida for uma onda de tristeza. Pensei: “Como as pessoas podem morar aqui? Isso 

não passa de um chiqueiro”. Na hora das refeições, cada prisioneiro recebia apenas um pequeno pão 

cozido no vapor, azedo e meio cru. Embora eu não tivesse comido nada o dia inteiro, ao ver aquela 

comida, perdi totalmente o apetite. Além disso, meu rosto estava tão inchado devido às agressões da 

polícia que eu o sentia totalmente esticado, como se estivesse embrulhado com fita adesiva. Abrir a 

boca para falar já era muito dolorido, quanto mais para comer. Nessas circunstâncias, caí num 

estado depressivo e me senti muito injustiçada. Pensar que eu realmente teria de ficar ali e suportar 

uma existência tão desumana me deixou tão emotiva que derramei algumas lágrimas 

involuntariamente. Nesse momento, lembrei-me das palavras de Deus: “Pode-se dizer que toda 

vez em que você se depara com coisas que não condizem com suas noções e exigem 

que você ponha a si mesmo de lado, essas são suas provações. Antes de a vontade de 



Deus ser revelada, há uma prova rigorosa para todo homem, uma provação enorme 

para todos — você compreende essa questão claramente?” (de ‘Só pôr a verdade em prática 

é ter realidade’ em “A Palavra manifesta em carne”). Ao contemplar as palavras de Deus, entendi a 

Sua vontade. Ele havia permitido que eu viesse parar naquele ambiente e estava me pondo à prova 

e me testando para ver se eu poderia dar testemunho Dele. Neste tempo sombrio e maligno, se eu 

não tivesse tido a felicidade de ser elevada por Deus para poder segui-Lo, seria impossível dizer em 

que tipo de situação eu estaria ou se eu ainda estaria viva ou não. O fato de eu me sentir injustiçada 

e triste com aquele pouquinho de sofrimento e não querer aceitá-lo mostrava que eu realmente não 

tinha consciência nem razão. Percebendo isso, parei de me sentir injustiçada e comecei em meu 

íntimo a tomar a resolução de suportar minhas dificuldades. 

Duas semanas se passaram e o chefe daqueles policiais malignos voltou para me interrogar. 

Vendo-me calma e tranquila, sem medo algum, ele me chamou em voz alta e gritou: “Diga-me 

sinceramente: onde você já foi presa antes? Certamente não é sua primeira vez na prisão; senão, 

como você poderia agir com tanta calma e experiência, como se não tivesse medo algum?” Ao ouvi-

lo dizer aquilo, não pude deixar de agradecer e louvar a Deus em meu coração. Deus havia me 

protegido e me dado coragem, permitindo que eu enfrentasse aqueles policiais malignos com total 

destemor. Naquele momento, meu coração se encheu de raiva: você está abusando de seu poder 

perseguindo as pessoas por suas crenças religiosas, e você prende, intimida e fere sem razão aqueles 

que acreditam em Deus. Você não obedece a lei alguma, nem terrena nem celestial. Eu acredito em 

Deus e sigo a senda correta e não infringi a lei. Por que deveria ter medo de você? Não vou sucumbir 

às forças malignas da sua gangue! Eu então retruquei: “Você acha que lá fora é tudo tão entediante 

que eu realmente queria estar aqui? Você me tratou injustamente e me intimidou! Qualquer outra 

tentativa que fizer para extorquir uma confissão ou me incriminar será inútil!” Ao ouvir isso, ele 

ficou tão bravo que parecia prestes a soltar fumaça pelos ouvidos. Ele gritou: “Você é teimosa demais 

para nos contar qualquer coisa. Então não vai falar, vai? Vou te dar uma sentença de três anos e 

veremos se vai começar a se comportar ou não. Ai de você se continuar com essa teimosia!” Nesse 

momento cheguei ao limite da minha indignação. Respondi em voz alta: “Eu ainda sou jovem, então 

o que são três anos para mim? Estarei fora da prisão num piscar de olhos”. Cheio de raiva, o policial 

maligno levantou-se de repente e rosnou para seus lacaios: “Eu desisto. Interroguem-na vocês”. Em 

seguida saiu, batendo a porta atrás dele. Vendo o que havia acontecido, os dois policiais não me  

questionaram mais; apenas terminaram de escrever um depoimento para eu assinar e saíram. Ao 

ver a polícia maligna parecer tão derrotada fiquei muito feliz e louvei em meu coração a vitória de 

Deus sobre Satanás. 

Na segunda rodada de interrogatório eles mudaram de tática. Assim que entraram pela porta, 

fingiram preocupação: “Você está aqui há tanto tempo. Como é que nenhum membro da sua família 

veio vê-la? Eles devem ter desistido de você. Que tal ligar para eles e pedir que venham visitá-la?” 

Ao ouvir aquilo fiquei abatida e angustiada, e pensei-me perguntei: “Será que mamãe e papai 

realmente não se importam mais comigo? Já se passaram duas semanas e eles certamente sabem 



que fui presa. Como poderiam ser tão insensíveis a ponto de me deixarem sofrer aqui sem sequer 

me visitarem?” Quanto mais eu pensava nisso, mais solitária e desamparada eu me sentia. Senti 

saudades de casa e dos meus pais, e meu desejo de liberdade foi ficando cada vez mais intenso. 

Involuntariamente, meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não queria chorar diante daquela 

gangue de policiais malvados. Em silêncio, orei a Deus: “Ó Deus, neste momento estão tão infeliz e 

sofrendo dor, e me sinto muito desamparada. Peço a Ti que impeças minhas lágrimas de caírem, 

pois não quero deixar que Satanás veja minha fraqueza. No entanto, neste momento não consigo 

compreender a Tua vontade. Peço a Ti que me ilumines e me guies”. Depois de orar, uma ideia me 

ocorreu subitamente: esse era o ardil astuto de Satanás; a polícia semeara discórdia, tentando 

distorcer minha visão de meus pais e despertar meu ódio por eles, para que eu pudesse ser incapaz 

de suportar esse golpe e, assim, trair a Deus. Além disso, a tentativa de me fazer entrar em contato 

com minha família poderia ter sido um truque para fazê-los pagar um resgate, alcançando assim seu 

objetivo de extorquir algum dinheiro; ou talvez tenham tomado conhecimento de que todos os 

membros da minha família acreditavam em Deus e queriam aproveitar essa oportunidade para 

prendê-los. Aqueles policiais malignos eram realmente cheios de estratagemas. Não fosse a 

iluminação de Deus, eu poderia ter telefonado para casa. Isso, indiretamente, não teria feito de mim 

um Judas? Assim, declarei a Satanás secretamente: “Diabo vil, simplesmente não permitirei que 

suas enganações sejam bem-sucedidas. De agora em diante, seja eu acometida por bênçãos ou 

calamidades, eu as suportarei sozinha; recuso-me a envolver os membros da minha família e, de 

maneira alguma, interferirei na fé de meus pais ou no cumprimento de seus deveres”. Ao mesmo 

tempo, também implorei silenciosamente a Deus que impedisse que meus pais me visitassem, para 

que não caíssem na armadilha preparada por aqueles policiais malignos. Então eu disse com 

indiferença: “Não sei por que meus familiares não vieram me ver. Eu não me importo, seja lá o que 

fizerem comigo!” A polícia maligna não tinha mais cartas na mão. Depois disso não me interrogaram 

mais. 

Um mês se passou. Um dia, meu tio veio me visitar de repente, dizendo que estava tentando me 

tirar dali e que eu deveria ser libertada dentro de alguns dias. Deixei a sala de visitas extremamente 

feliz. Achei que finalmente poderia ver a luz do dia novamente, bem como meus irmãos, irmãs e 

entes queridos. Assim, comecei a sonhar acordada, ansiosa para que meu tio viesse me buscar. Todos 

os dias eu ficava atenta, esperando os guardas me chamarem para dizer que eu poderia sair. Pois 

bem, uma semana depois, um guarda realmente veio me chamar. Parecia que meu coração ia pular 

fora do peito quando cheguei alegremente à sala de visitas. No entanto, quando vi meu tio, ele 

abaixou a cabeça. Depois de uma longa pausa, ele disse num tom desanimado: “Eles já finalizaram 

o seu caso. Você foi condenada a três anos”. Ao ouvir aquilo, fiquei atordoada e não conseguia pensar 

em nada. Resisti às lágrimas e consegui não chorar. Depois disso, era como se eu não conseguisse 

mais ouvir o que meu tio dizia. Deixei a sala de visitas cambaleando, em transe. Meus pés pareciam 

estar cheios de chumbo, cada passo mais pesado do que o anterior. Nem me lembro de como voltei 

à minha cela. Ao chegar lá, desabei no chão e pensei: “Nesse período de pouco mais de um mês dessa 



existência desumana, cada dia pareceu um ano; como poderei aguentar três longos anos disso?” 

Quanto mais eu pensava nisso, mais crescia minha angústia e mais nebuloso e insondável parecia 

ser meu futuro. Incapaz de segurar mais as lágrimas, caí em pranto. Em meu coração, porém, eu 

sabia sem qualquer dúvida que ninguém mais poderia me ajudar; eu só poderia confiar em Deus. 

Na minha tristeza, voltei-me para Deus novamente. Eu me abri para Ele, dizendo: “Ó Deus, eu sei 

que todas as coisas e todos os eventos estão em Tuas mãos, mas, neste momento, meu coração parece 

estar completamente esvaziado. Sinto que estou prestes a sucumbir; acho que será muito difícil 

suportar três anos de sofrimento na prisão. Ó Deus, eu imploro que Tu reveles a Tua vontade a mim, 

e imploro que me concedas fé e força para que eu possa me submeter totalmente a Ti e 

corajosamente aceitar o que me acometeu”. Nesse momento, pensei nas palavras de Deus: “Para 

todas as pessoas, o refinamento é algo excruciante e muito difícil de aceitar — porém, 

é durante o refinamento que Deus torna claro Seu justo caráter para com o homem, 

torna públicos Seus requisitos para o homem e proporciona mais esclarecimento, e 

mais tratamento e poda reais; por meio da comparação entre os fatos e a verdade, Ele 

dá ao homem um maior conhecimento de si mesmo e da verdade e proporciona-lhe 

uma maior compreensão da vontade de Deus, permitindo, assim, ao homem ter um 

amor a Deus mais verdadeiro e mais puro. Tais são os objetivos de Deus na execução 

do refinamento” (de ‘Somente experimentando refinamento o homem pode amar 

verdadeiramente a Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). “Durante estes últimos dias 

vocês devem dar testemunho de Deus. Não importa quão grande seja o sofrimento de 

vocês, devem continuar até o fim e, mesmo em seus últimos suspiros, ainda assim 

vocês devem ser fieis a Deus e ficar à mercê de Deus; só isso é realmente amar a Deus 

e apenas isso é o testemunho forte e retumbante” (de ‘Somente experimentando provações 

dolorosas é possível conhecer a beleza de Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). Graças à 

iluminação e orientação de Deus, fiz uma autorreflexão e, aos poucos, fui descobrindo minhas falhas. 

Percebi que meu amor por Deus era impuro e que eu ainda não havia me submetido totalmente a 

Ele. Desde que eu fora presa e durante minhas confrontações com aquela polícia maligna, eu havia 

demonstrado coragem e destemor e não havia derramado uma única lágrima naquelas sessões de 

tortura. Essa, porém, não era minha estatura real. Foram a fé e a coragem concedidas a mim pelas 

palavras de Deus que me permitiram derrotar repetidas vezes as tentações e ataques de Satanás. 

Percebi também que eu não havia compreendido totalmente a essência da polícia maligna. Eu 

achava que a polícia do Partido Comunista Chinês respeitava a lei e que, sendo menor de idade, eu 

nunca seria condenada ou que, no máximo, passaria apenas alguns meses na prisão. Eu achava que 

bastaria suportar só um pouco mais de dor e sofrimento e aguentar mais algum tempo para tudo 

terminar; nunca havia me ocorrido que eu realmente teria de passar três anos vivendo essa vida 

desumana ali dentro. Naquele momento, eu não queria continuar sofrendo ou me submetendo às 

orquestrações e arranjos de Deus. Esse resultado não foi o que eu havia imaginado e revelou com 

precisão minha verdadeira estatura. Só então eu percebi que Deus realmente olha fundo no coração 



das pessoas e que Sua sabedoria é verdadeiramente exercida com base nos esquemas ardilosos de 

Satanás. Satanás queria me atormentar e me desgastar completamente com essa pena, mas Deus 

havia usado essa oportunidade para permitir que eu descobrisse minhas deficiências e reconhecesse 

minhas insuficiências, possibilitando assim que eu realmente me submetesse e que minha vida 

progredisse mais rapidamente. A iluminação de Deus havia me mostrado a saída para meu dilema 

e me dado força ilimitada. De repente, senti meu coração iluminado e pleno, entendi as boas 

intenções de Deus e não me senti mais infeliz. Resolvi seguir o exemplo de Pedro: permitir que Deus 

orquestrasse tudo, nunca reclamar e enfrentar com calma o que viesse pela frente daquele dia em 

diante. 

Dois meses depois, fui transferida para um campo de trabalhos forçados. Quando recebi meus 

documentos de condenação e os assinei, descobri que a pena de três anos fora comutada para um 

ano. Agradeci e louvei a Deus várias vezes em meu coração. Deus estava orquestrando tudo, e fui 

capaz de perceber nisso o imenso amor e proteção que Ele tinha por mim. 

No campo de trabalhos forçados, vi um lado ainda mais cruel e brutal da polícia maligna. 

Tínhamos de levantar bem cedo para trabalhar e, todos os dias, éramos sobrecarregados de tarefas. 

Tínhamos de trabalhar por longas horas todos os dias e, às vezes, trabalhávamos sem parar por 

vários dias e noites seguidos. Alguns prisioneiros adoeceram e precisaram receber medicação por 

via intravenosa. O gotejamento era administrado na velocidade máxima para que acabasse logo e 

eles pudessem retornar rapidamente à oficina e voltar ao trabalho. Com isso, a maioria dos 

condenados acabou contraindo algumas doenças que eram muito difíceis de curar. Certas pessoas 

que trabalhavam lentamente sofriam abuso verbal frequente dos guardas, com linguagem de baixo 

calão simplesmente insuportável de ouvir. Algumas pessoas violavam as regras enquanto 

trabalhavam, então eram punidas. Por exemplo, eram “colocadas na corda”, o que significava que 

tinham que se ajoelhar no chão com as mãos amarradas atrás das costas e os braços dolorosamente 

erguidos à força até o nível do pescoço. Outros eram amarrados a árvores com correntes de ferro 

feito cães e açoitados impiedosamente. Algumas pessoas, incapazes de suportar essa tortu ra 

desumana, tentavam se matar por inanição, mas os guardas as algemavam pelos tornozelos e pulsos 

e as imobilizavam, forçando-as a comer e beber por meio de sondas. Eles temiam que esses 

prisioneiros pudessem morrer, não porque dessem valor à vida, mas porque se preocupavam em 

perder a mão-de-obra barata que forneciam. As ações malignas cometidas pelos agentes 

penitenciários eram realmente incontáveis, assim como os incidentes terrivelmente violentos e 

sangrentos que ocorriam. Tudo isso me fez ver claramente que o governo do Partido Comunista 

Chinês é a personificação terrena de Satanás que habita o mundo espiritual; é o mais maligno de 

todos os demônios, e as prisões que administra são o inferno na terra — não apenas em nome, mas 

na realidade. Lembro-me das palavras na parede da sala em que fui interrogada: “É proibido 

espancar pessoas arbitrariamente ou sujeitá-las a punições ilegais, e é ainda mais proibido obter 

confissões por meio de tortura”. No entanto, na verdade, seus atos contrariavam abertamente essas 

regras. Eles haviam me espancado deliberadamente, uma garota ainda menor de idade, e me punido 



ilegalmente; além do mais, eles haviam me condenado meramente por minha crença em Deus. Tudo 

isso me permitiu enxergar claramente os truques usados pelo governo do Partido Comunista Chinês 

para enganar as pessoas e manter ao mesmo tempo uma aparência falsa de paz e prosperidade. Foi 

exatamente como Deus havia dito: “O diabo amarra firmemente todo o corpo do homem, 

apaga seus olhos e sela seus lábios com firmeza. O rei dos diabos tem causado alvoroço 

por vários milhares de anos até o dia de hoje, quando ainda mantém forte vigilância 

sobre a cidade fantasma, como se fosse um palácio de demônios impenetrável; […] 

Ancestrais dos antigos? Líderes adorados? Todos eles se opõem a Deus! Sua 

interferência deixou tudo sob o céu em estado de escuridão e caos! Liberdade religiosa? 

Direitos e interesses legítimos dos cidadãos? São todos truques para encobrir o 

pecado!” (de ‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra manifesta em carne”). Depois de experimentar a 

perseguição dos policiais malignos, eu me convenci totalmente dessa passagem das palavras ditas 

por Deus e agora tinha algum conhecimento e experiência reais: o governo do Partido Comunista 

Chinês é verdadeiramente uma legião demoníaca que odeia a Deus e se opõe a Ele e que defende o 

mal e a violência, e viver sob a repressão do regime satânico não é diferente de viver em um inferno 

humano. Ao mesmo tempo, no campo de trabalhos forçados, eu havia visto com meus próprios olhos 

a fealdade de pessoas de todos os tipos: as faces repulsivas daquelas serpentes oportunistas de fala 

mansa que bajulavam os carcereiros chefes, os rostos diabólicos de pessoas ferozmente violentas 

atormentando descontroladamente os mais fracos e assim por diante. Eu, que ainda nem havia 

iniciado a vida adulta, finalmente enxerguei claramente a corrupção da humanidade durante aquele 

ano de prisão. Testemunhei a traição no coração das pessoas e percebi quão sinistro pode ser o 

mundo humano. Também aprendi a distinguir entre positivo e negativo, preto e branco, certo e 

errado, bem e mal, e entre o que era grandioso e o que era desprezível; vi claramente que Satanás é 

repulsivo, maligno, brutal e que somente Deus é o símbolo da santidade e da justiça. Somente Deus 

simboliza beleza e bondade; somente Deus é amor e salvação. Cuidada e protegida por Deus, aquele 

ano inesquecível passou muito rapidamente para mim. 

Agora, relembrando tudo, apesar de eu ter passado por sofrimento físico durante aquele ano na 

prisão, Deus usou Suas palavras para me conduzir e guiar, permitindo assim que minha vida 

amadurecesse. Sou grata por Sua predestinação. O fato de eu ter sido capaz de pôr os pés na senda 

correta da vida foi a maior graça e bênção que Deus me concedeu, e irei seguir e adorar a Ele pelo 

resto da minha vida! 

 

14. A dura perseguição pelo governo do Partido Comunista Chinês só 

fortalece meu amor por Deus 

Por Li Zhi, Província de Liaoning 

Em 2000, eu tive a sorte de ouvir o evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso. Através da 

leitura das palavras de Deus, vim a entender o mistério dos nomes de Deus, o mistério das 

encarnações de Deus e as verdades referentes a como, por exemplo, os três estágios da obra de 



Deus salvam a humanidade e como eles mudam, purificam e aperfeiçoam completamente o 

homem. Adquiri a certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado e, feliz, aceitei 

o evangelho do reino de Deus. Depois disso, eu me envolvi ativamente na vida na igreja, também 

espalhando o evangelho e dando testemunho de Deus. Em 2002, fiquei conhecida na minha região 

por pregar o evangelho e corria o perigo constante de ser presa pela polícia do Partido Comunista 

Chinês. Eu não tive escolha senão fugir do meu lar para que pudesse continuar a cumprir o meu 

dever. 

O governo do PCC sempre tem usado telefones como meio de monitorar e prender cristãos, 

por isso eu não ousava ligar para a minha família após sair de casa. No início de 2003, fazia quase 

um ano que eu tinha deixado minha família, assim, fui até a casa da minha sogra para ver meu 

marido porque eu sentia tanta falta dele. Quando viu que eu tinha retornado, o irmão caçula do 

meu marido ligou para a minha mãe e lhe disse que eu estava na casa da minha sogra. Para a 

minha surpresa, três horas depois, quatro policiais da Agência Municipal de Segurança Pública 

vieram para a casa da minha sogra numa viatura. No momento em que entraram na casa, eles, 

furiosos, me disseram: “Somos da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Você é Li Zhi, certo? 

Você está na nossa lista dos procurados há quase um ano, e finalmente pegamos você! Você vem 

com a gente!”. Eu estava com muito medo; orei a Deus em meu coração sem parar: “Ó Deus Todo-

Poderoso! Hoje, o governo do PCC está me prendendo com a Tua permissão. Mas sou de estatura 

tão baixa e sinto-me intimidada e assustada. Por favor, guia-me e protege-me e concede-me fé e 

força. Não importa como eles me tratem, desejo confiar em Ti e ser testemunha. Prefiro ir à prisão 

a ser um Judas e trair a Ti!” Após orar, lembrei-me destas palavras de Deus: “Seu caráter é o 

símbolo de autoridade, o símbolo de tudo que é justo, o símbolo de tudo que é bom 

e belo. Mais que isso, é um símbolo Daquele que não pode ser[a] vencido nem 

invadido pelas trevas nem por qualquer força inimiga” (de ‘É muito importante entender 

o caráter de Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). “Isso é verdade”, pensei comigo mesma. 

“Deus detém soberania e governa todas as coisas. Ao longo dos últimos anos, o governo do PCC 

tem feito de tudo para interromper e obstruir a propagação do evangelho do reino de Deus, mesmo 

assim, aqueles de toda religião e denominação que acreditam sinceramente em Deus e ouvem a 

Sua voz têm retornado para diante de Seu trono para aceitar Sua salvação nos últimos dias. Isso 

mostra claramente que nenhuma força consegue deter a obra de Deus, e nenhum ser humano pode 

colocar-se em seu caminho. Mesmo que eu tenha caído nas mãos dos policiais do PCC, eles 

também estão nas mãos de Deus, e, com Deus ao meu lado, nada tenho a temer!” As palavras de 

Deus me deram fé e força e, aos poucos, comecei a me acalmar. 

Fui escoltada até uma sala de interrogatório após nossa chegada a Agência Municipal de 

Segurança Pública. Os policiais tiraram meu cinto, removeram minhas roupas, sapatos e meias e 

então me revistaram. Depois, um dos policiais gritou: “Rápido, conte-nos tudo que sabe. Há 

quantos anos você é uma crente? Quem pregou isso a você? Quem são os líderes de sua igreja? A 

quantas pessoas você pregou isso? O que você faz na igreja?”. Eu não respondi às suas perguntas, 



deixando-o imediatamente enfurecido, e ele gritou: “Se não começar a falar, temos muitas 

maneiras de fazer você falar!”. Enquanto dizia isso, ele agressivamente me arrastou da cadeira 

para o chão. Dois policiais pisavam em minhas pernas, enquanto dois outros pisoteavam 

duramente as minhas costas. Minha cabeça foi quase surrada para dentro do chão, e eu tinha 

dificuldades de respirar. Então, um dos policiais pegou um lápis e o passou levemente ao longo 

dos arcos dos meus pés, machucando-me e fazendo cócegas ao mesmo tempo. Era insuportável: 

era tão difícil respirar que quase sufoquei, e fui tomada pelo medo da morte. Um deles continuou 

a me ameaçar: “Vai falar ou não? Se não falar, vamos torturar você até a morte!”. Eu estava 

realmente assustada em face do tormento e da intimidação dessa gangue de policiais ; estava 

preocupada de que eles me torturariam até a morte. Tudo que podia fazer era continuar orando a 

Deus, pedindo que Ele me concedesse fé e força e me protegesse para que eu pudesse ser uma 

testemunha e nunca me tornasse um Judas e O traísse. Após orar, estas palavras de Deus me 

vieram à mente: “A fé é como uma ponte de um tronco só de árvore, os que se grudam 

abjetamente à vida terão dificuldade para cruzá-la, mas os que estão prontos a se 

sacrificar podem atravessá-la sem preocupação. Se o homem tem pensamentos 

tímidos e temerosos, ele está sendo enganado por Satanás. Ele teme que nós 

cruzemos a ponte da fé para entrar em Deus” (de ‘Capítulo 6’ das Declarações de Cristo no 

princípio em “A Palavra manifesta em carne”). Inspirada pelas palavras de Deus, senti 

imediatamente uma força surgir dentro de mim e percebi que minha timidez e meu medo da morte 

eram o resultado de Satanás brincar comigo. Em vão, o governo do PCC esperava submeter-me a 

uma tortura cruel como maneira de me obrigar a ceder ao seu poder despótico, a entregar a igreja 

e me tornar um Judas que trai a Deus porque eu estava com medo de morrer ou não queria sofrer 

qualquer dor. De forma alguma, porém, eu podia permitir que o esquema ardiloso de Satanás fosse 

bem-sucedido e decidi que seria testemunha de Deus mesmo que isso custasse minha própria vida. 

A polícia continuou me torturando da mesma forma, mas eu já não sentia mais tanto medo. Eu 

sabia que isso era Deus que estava me mostrando Sua misericórdia e proteção, e eu me senti 

incrivelmente grata a Ele. 

Então, dois policiais me algemaram novamente à cadeira e, com severidade, repetiram as 

mesmas perguntas. Quando viram que eu continuava sem responder, eles intensificaram a tortura. 

Estenderam meus braços e então, com força, os puxaram para trás e para o alto atrás de mim. No 

mesmo instante, parecia que meus braços iriam se quebrar, e a dor lancinante me fez suar pelo 

corpo todo; tive que soltar um grito. Então puxaram minhas pernas para o alto, de modo que meus 

pés ficaram acima da minha cabeça, e então puxaram as pernas em direções opostas. A agonia 

lacerante fez com que eu quase desmaiasse. Em meu coração, continuei orando a Deus: “Ó Deus 

Todo-Poderoso! Por favor, concede-me fé e força e a determinação para suportar essa dor. Que Tu 

sejas minha retaguarda forte que dá força ao meu espírito. Não importa que truques cruéis essa 

gangue de demônios use contra mim, sempre confiarei em Ti e serei testemunha”. Após orar, um 

hino das palavras de Deus apareceu em minha mente: “Enquanto passam por provações, é 



normal que as pessoas estejam fracas ou tenham negatividade dentro delas, que lhes 

falte clareza quanto à vontade de Deus ou quanto à senda para a prática. Mas, em 

todo caso, você deve ter fé na obra de Deus e não negar Deus, como Jó. […] Desse 

modo, o que é aperfeiçoado são a fé e as aspirações das pessoas. Você não pode tocar 

nem ver isso; é nessas circunstâncias que sua fé é exigida. A fé das pessoas é exigida 

quando algo não pode ser visto a olho nu, e sua fé é exigida quando você não 

consegue abrir mão de suas próprias noções. Quando você não tem clareza a 

respeito da obra de Deus, o que é exigido é sua fé e que você assuma uma posição 

firme e seja testemunha. Quando Jó chegou a esse ponto, Deus lhe apareceu e falou 

com ele. Quer dizer, é somente de dentro de sua fé que você será capaz de ver Deus 

e, quando você tiver fé, Deus o aperfeiçoará” (de ‘Nas provações, é preciso ter fé’ em “Seguir 

o Cordeiro e cantar cânticos novos”). As palavras de Deus me deram grande fé e força. Pensei nas 

imensas provações pelas quais Jó passou, quando todo o seu corpo foi destruído por chagas 

dolorosas e ele sofreu uma dor terrível. Mesmo assim, a despeito de sua dor, ele foi capaz de buscar 

a vontade de Deus; ele não pecou com suas palavras nem negou a Deus, em vez disso, obedeceu a 

Deus e exaltou o santo nome de Deus. Jó possuía fé verdadeira e reverência a Deus, e é por isso 

que ele foi capaz de ser testemunha para Deus e envergonhar e derrotar Satanás completamente 

— no fim, Deus apareceu e falou com ele. A adversidade e a provação que, agora, tinham caído 

sobre mim também tinham sido permitidas por Deus. Apesar de não compreender totalmente a 

vontade de Deus e minha carne sofrer dor extrema, era Deus que tinha a última palavra sobre se 

eu viveria ou morreria, e sem a Sua permissão a polícia jamais poderia tirar minha vida, por mais 

que me torturasse. Esses policiais pareciam ferozes por fora, mas, diante de Deus, eles eram 

apenas tigres de papel, apenas ferramentas nas mãos de Deus. Deus estava usando sua brutalidade 

e perseguição para aperfeiçoar minha fé, e eu desejava permanecer leal a Deus, entregar-me 

totalmente às suas mãos e confiar em Deus para derrotar Satanás e não mais temer os policiais.  

Os policiais me torturaram repetidas vezes. Quando viu que eu continuava em silêncio, um 

dos policiais pegou uma régua branca de aço de mais ou menos 50 centímetros de comprimento e 

começou a bater cruelmente em meu rosto com ela. Não faço ideia de quantas vezes ele me bateu 

com ela; meu rosto inchou e ardia de dor. Tudo que eu conseguia ver eram estrelas flutuando 

diante de meus olhos, e minha cabeça estava zunindo. Então, dois dos policiais usaram os saltos 

de seus sapatos de couro para pisotear minhas coxas. Cada golpe me deixava destruída de dor 

excruciante. Em meu sofrimento, tudo que podia fazer era clamar com sinceridade a Deus em meu 

coração, pedindo que Ele me protegesse para que eu pudesse superar a tortura cruel infligida a 

mim pela polícia do PCC. 

Às oito horas da manhã seguinte, o chefe da Brigada da Polícia Criminal entrou na sala de 

interrogatório. Ao ser informado de que os policiais não tinham conseguido extrair nenhuma 

informação de mim, ele disse ferozmente: “Está se recusando a falar, é? Hunf! Vamos cuidar 

disso!”. Então, saiu. Naquela tarde, um policial gordo com uma carteira de identidade em sua mão 



se aproximou de mim e perguntou: “Você conhece essa pessoa?”. Imediatamente, vi que se tratava 

de uma irmã da igreja da minha aldeia. Pensei comigo mesma: “Aconteça o que acontecer, não 

devo entregar minha irmã”. Assim, respondi: “Não, não a conheço”. Ele apertou os olhos e pegou 

um bastão de eletrochoque que estava na mesa. Acenando com ele na frente do meu rosto, ele 

disse em voz ameaçadora: “Você é teimosa. Sabemos que você é uma líder na igreja, então 

confesse! Quantos membros tem a sua igreja? Onde está o dinheiro da igreja? Se você não me 

contar, eu lhe darei uma prova desse bastão de eletrochoque!”. Quando olhei para o rosto malévolo 

do policial, senti um medo extremo e, às pressas, fiz uma oração silenciosa a Deus. Naquele 

momento, as palavras de Deus me vieram à mente: “Não tema, Deus Todo-Poderoso das 

hostes certamente estará com você. Ele os defende e Ele é o escudo de vocês” (de 

‘Capítulo 26’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). 

Investidas de autoridade, as palavras de Deus me deram fé e força e, imediatamente, senti como 

se tivesse algo em que me apoiar. Pensei comigo mesma: “Deus é onipotente, e não importa quão 

diabólicos sejam Satanás e os demônios, eles não estão também nas mãos de Deus? Com Deus 

Todo-Poderoso como minha forte retaguarda, nada tenho a temer!”. Portanto, respondi de modo 

casual: “Não sei de nada”. O policial gordo disse maliciosamente: “É isso que você ganha por saber 

de nada!”. Ao dizer isso, ele tocou minhas algemas com o bastão de eletrochoque, e uma poderosa 

corrente elétrica atravessou todo meu corpo numa onda de dor insuportável — a agonia era 

indescritível. O policial continuou a me eletrocutar com o bastão, e justamente quando eu não 

conseguia aguentar mais, aconteceu um milagre: o bastão ficou sem energia! Eu tinha 

testemunhado a onipotência e soberania de Deus e, além disso, tinha experimentado o fato de que 

Deus está sempre do meu lado me vigiando, protegendo e levando em consideração a minha 

fraqueza. Minha fé aumentou e minha determinação de ser testemunha para Deus foi fortalecida. 

Mais tarde, os policiais viram que eu não falaria, e, assim, em duplas, eles se revezaram para 

me vigiar. Eles não me deixaram comer, beber, nem mesmo dormir. No momento em que 

começava a cochilar, eles me batiam e chutavam, esperando que isso quebraria minha vontade. 

Deus, porém, me guiou a enxergar seu esquema ardiloso, e eu orava a Deus em silêncio, cantava 

hinos em minha mente e contemplava as palavras de Deus e, antes que pudesse perceber, meu 

ânimo retornou. Esses policiais, por sua vez, ficaram tomando café o tempo todo e, mesmo assim, 

estavam tão cansados que ficavam bocejando. Surpreso, um deles disse: “Ela deve ter algum poder 

mágico que a mantém irredutível, se não, de onde ela tira toda essa energia?”. Quando ouvi o 

policial dizer isso, louvei o grande poder de Deus sem parar, pois, em meu coração, eu sabia muito 

bem que tudo isso se devia à orientação das palavras de Deus e que era a própria força vital de 

Deus que estava me sustentando e me concedendo fé e força. Naquele momento, eu não sabia que 

tipos de tortura cruel a polícia ainda guardava para mim, mas eu tinha a fé para confiar em Deus 

para enfrentar as interrogações vindouras e decidi: jamais me submeterei ao poder despótico do 

governo do PCC, mas serei uma testemunha para Deus!  

Na noite do terceiro dia, o chefe da Brigada da Polícia Criminal me ofereceu uma xícara de 



água quente e, fingindo preocupação, disse: “Não seja estúpida agora. Alguém já entregou você, 

então, que sentido faz suportar tudo isso por outras pessoas? Apenas me diga tudo que sabe e 

prometo que deixarei você sair daqui. Seu filho ainda é novo e precisa do amor de sua mãe. Você 

poderia ter uma vida boa, mesmo assim, você a desperdiça crendo em algum Deus! Deus não pode 

salvar você, mas nós podemos. Podemos ajudar você com qualquer dificuldade que possa ter e 

podemos ajudar você a encontrar um bom emprego quando sair daqui”. Enquanto o ouvia falar, 

tive que pensar em meu filho jovem, perguntando-me como ele tinha passado desde minha prisão. 

Meus amigos e parentes incrédulos zombariam dele? Seus colegas na escola o intimidariam? 

Quando estava começando a ficar mais fraca, Deus me iluminou com uma passagem de Suas 

palavras: “Vocês devem ficar acordados e esperando a todo momento, e devem orar 

mais diante de Mim. Vocês devem reconhecer os diversos planos e os métodos 

astutos de Satanás, conhecer o espírito, conhecer as pessoas e ser capazes de 

discernir todos os tipos de pessoas, assuntos e coisas” (de ‘Capítulo 17’ das Declarações 

de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). Inspirada pelas palavras de Deus, 

obtive uma percepção clara de que Satanás estava usando meus sentimentos pela minha família 

para me seduzir a trair a Deus. Satanás sabia que eu amava meu filho acima de tudo e estava 

usando a polícia como seu porta-voz para me atacar e tentar e para fazer com que meu amor por 

meu filho me levasse a entregar meus irmãos e irmãs. Então, eu me transformaria num Judas que 

trai a Deus, que acabaria sendo amaldiçoado e punido por Deus — Satanás é tão insidioso e 

malicioso! Pensei em como não podia estar com meu filho para cuidar dele, mas tudo isso não era 

porque o governo do Partido Comunista Chinês era o inimigo de Deus e porque ele prende e 

persegue freneticamente os cristãos? Mesmo assim, a polícia dizia que era porque eu acreditava 

em Deus. Ao afirmarem isso, eles não estavam virando a verdade de ponta-cabeça e distorcendo 

os fatos? O governo do PCC é tão descarado e perverso! E assim, não importando o que o policial 

dizia, eu não lhe dava atenção nenhuma. Vendo que eu não seria convencida nem pela cenoura 

nem pela vara, ele saiu bufando. Sob a orientação e proteção de Deus, eu tinha, mais uma vez, 

vencido as tentações de Satanás. 

Depois das oito horas daquela noite, o policial gordo retornou com um grande bastão de 

eletrochoque na mão e três subalternos atrás dele. Eles me levaram para uma academia e tiraram 

minhas roupas (deixando-me apenas de roupas de baixo), então me amarraram a uma esteira com 

uma corda. Quando olhei para seu rosto, cada um mais malévolo do que o outro, senti um medo e 

uma impotência incríveis, e eu não fazia ideia de que tortura cruel infligiriam a mim em seguida 

ou quanto tempo aquilo duraria. Eu me senti tão fraca naquele momento e comecei a pensar na 

morte. Imediatamente, porém, eu percebi que aqueles pensamentos eram errados, assim me 

apressei para orar e clamar a Deus: “Ó Deus Todo-Poderoso! Tu conheces meu coração, e eu não 

quero ser um Judas que Te trai e entrar na história como uma traidora. Mas minha estatura é tão 

baixa, e eu me sinto tão aflita e fraca em face desse tormento — temo que não serei capaz de 

suportá-lo e que Te trairei. Ó Deus! Por favor, protege-me e concede-me fé e força. Por favor, fica 



comigo, orienta e guia-me e capacita-me a dar testemunho nessa tortura cruel”. Após a minha 

oração, lembrei-me das palavras de Deus que dizem: “Assim, durante estes últimos dias 

vocês devem dar testemunho de Deus. Não importa quão grande seja o sofrimento 

de vocês, devem continuar até o fim e, mesmo em seus últimos suspiros, ainda assim 

vocês devem ser fieis a Deus e ficar à mercê de Deus; só isso é realmente amar a Deus 

e apenas isso é o testemunho forte e retumbante” (de ‘Somente experimentando provações 

dolorosas é possível conhecer a beleza de Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras 

de Deus me deram conforto e encorajamento. Elas me permitiram entender que Deus estava 

permitindo que essa tortura cruel fosse infligida a mim para que uma fé e um amor verdadeiros 

pudessem ser forjados em mim, para que eu pudesse continuar a permanecer leal a Deus em meio 

ao meu sofrimento, submeter-me aos arranjos e orquestrações de Deus e ser uma testemunha 

apoiando-me nas palavras de Deus, não importando quão grande fosse a tribulação ou quão 

terrível fosse a dor. Após entender a vontade de Deus, a coragem e a determinação de combater 

Satanás até o amargo fim surgiram imediatamente dentro de mim, e eu resolvi o seguinte: não 

importa que tortura ainda tenha que atravessar, desejo continuar vivendo, e não importa quão 

grande meu sofrimento se torne, seguirei a Deus até o meu último suspiro!  

Naquele exato momento, o policial gordo, com um cigarro pendendo de sua boca, veio até 

mim e perguntou: “Você vai falar ou não?”. Com determinação, respondi: “Você pode me espancar 

até a morte, mas continuo não sabendo de nada”. Furioso, ele jogou seu cigarro no chão e, fervendo 

de raiva, enfiou o bastão de eletrochoque em minhas costas e coxas repetidas vezes. A dor 

excruciante me fez suar frio por todo o corpo e fiquei gemendo lamentavelmente. Enquanto 

enfiava o bastão em mim, ele rugiu: “É nisso que dá não falar! Eu farei você gritar, e veremos o 

quanto você dura!”. Os outros policiais na sala que estavam um pouco afastados, riram 

roucamente e disseram: “Por que seu Deus não vem salvar você?”. Também disseram muitas 

outras coisas que blasfemavam de Deus. Vendo seus rostos demoníacos, clamei a Deus com 

sinceridade para que Ele me concedesse fé e força para que eu pudesse suportar a dor e apagar 

aquele sorriso no rosto de Satanás. Depois de orar, cerrei minha boca e me recusei a emitir 

qualquer som, por mais que me torturassem. Eles me eletrocutaram constantemente. Quando a 

energia de um bastão de eletrochoque acabava, eles o trocavam por outro, e eu fui torturada ao 

ponto em que minha mente ficou completamente turva e a morte parecia ser preferível à vida. Eu 

não conseguia mexer um músculo sequer e, quando viram que eu não me mexia, eles pensaram 

que eu tinha desmaiado. Eles jogaram água fria em mim para me acordar e então continuaram a 

me eletrocutar. Em minha dor, lembrei-me das palavras de Deus que dizem: “Ah, essa gangue 

de cúmplices![1] Eles descem entre os mortais para entregar-se aos prazeres e incitar 

a desordem. A perturbação deles causa volubilidade no mundo e traz pânico ao 

coração do homem; […] Eles desejam até assumir o poder como tiranos na terra. 

Impedem a obra de Deus de forma que ela mal possa seguir adiante e trancam o 

homem como se fosse atrás de paredes de bronze e aço. Depois de cometer tantos 



pecados e causar tantos problemas, como é que podem esperar qualquer outra coisa 

que não seja castigo? Os demônios e espíritos malignos têm existido 

enlouquecidamente na terra e isolado a vontade e o esforço meticuloso de Deus, 

tornando-os impenetráveis. Que pecado mortal! Como Deus poderia não Se sentir 

ansioso? Como Deus poderia não Se sentir furioso? Eles causam um obstáculo e uma 

oposição graves à obra de Deus. São rebeldes demais! Mesmo os demônios maiores 

e menores se tornam esnobes diante da força do demônio mais poderoso e começam 

a fazer ondas” (de ‘Obra e entrada (7)’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

O esclarecimento das palavras de Deus me permitiu ver claramente a verdadeira face do 

governo do Partido Comunista Chinês. Ele odeia profundamente a Deus e a verdade e fica 

aterrorizado com a propagação das palavras de Deus Todo-Poderoso por toda parte. Para manter 

seu domínio para sempre, ele faz de tudo para impedir que o evangelho do reino de Deus se espalhe 

e é implacável em sua prisão, tortura e brutalização dos escolhidos de Deus. O governo do PCC 

devasta e persegue os crentes dessa forma porque quer destruir a obra de Deus nos últimos dias. 

Ele faz isso numa tentativa de erradicar completamente a crença religiosa, de impedir que as 

pessoas acreditem e sigam a Deus e de transformar a China numa zona ateísta, alcançando assim 

o objetivo insano de controlar o povo chinês para todo o sempre. A despeito do fato de o governo 

do PCC proclamar ao mundo externo que existe “liberdade de crença” e que “os cidadãos da China 

desfrutam direitos legítimos”, na verdade, tudo isso é uma mentira descarada que pretende 

enganar, ludibriar e iludir as pessoas e é um esquema para ocultar seus caminhos malignos! O 

governo do PCC se comporta perversamente e age de modo contrário ao Céu, e sua essência é a do 

diabo Satanás, de um inimigo de Deus! Naquele exato momento, tive que tomar uma resolução 

em silêncio: não devo permitir que o preço doloroso que Deus pagou por mim tenha sido em vão; 

devo ter determinação e uma consciência, e não importa que tortura cruel ainda tenha que 

suportar, sempre serei testemunha de Deus. Naquele momento, um sentimento maravilhoso de 

justiça surgiu dentro de mim, e senti Deus ao meu lado dando-me força. Depois disso, por mais 

que os policiais me eletrocutassem, eu não senti mais nenhuma dor. Mais uma vez, eu tinha 

testemunhado os feitos milagrosos de Deus; tornei-me profundamente ciente da presença de Deus 

e de que Deus estava me protegendo e cuidando de mim. Os policiais me torturaram durante 

quatro horas, mas, mesmo assim, não obtiveram nenhuma informação de mim. Com todas as 

opções esgotadas, tudo que podiam fazer era soltar-me da esteira. Não me restava um pingo de 

força em todo o meu corpo, e eu desabei no chão. Dois policiais me arrastaram de volta para a sala 

de interrogatório e me colocaram numa cadeira, depois me algemaram a um cano de aquecimento 

central. Quando os vi tão abatidos, não consegui parar de agradecer e louvar a Deus: “Ó Deus 

Todo-Poderoso! Experimentei Tua onipotência e soberania e vejo que Tua força vital pode 

derrotar todas as outras forças. Graças a Deus!”. 

No quarto dia, cinco policiais entraram na sala de interrogatório. Um deles trazia um bastão 

de eletrochoque e o fazia crepitar de eletricidade. Dias de tortura brutal tinham me enchido de 



terror diante da visão de um bastão que emitia aquela terrível luz azul. Um oficial que ainda não 

tinha me interrogado veio e se colocou diante de mim, espetou-me com o bastão de eletrochoque 

e disse: “Ouvi dizer que você é um osso duro de roer. Hoje, verei exatamente quão dura você é. 

Não acredito que não conseguimos endireitar você. Vai falar ou não? Se não falar, você encontrará 

seu fim hoje mesmo!”. Eu respondi: “Não sei de nada”. Isso o enfureceu e violentamente ele me 

puxou da cadeira para o chão e me segurou ali. Outro policial enfiou o bastão de eletrochoque por 

baixo da minha saia, gritando enquanto eletrocutava minhas costas: “Vai falar ou não? Se não 

falar, vamos matar você!”. Confrontada com sua brutalidade e seu rosto abominável e malicioso, 

eu não pude evitar que caísse num estado de terror e, às pressas, clamei a Deus: “Ó Deus Todo-

Poderoso! Por favor, guia-me! Por favor, concede-me fé e força verdadeiras!”. A polícia continuou 

a me eletrocutar enquanto eu gemia sem parar. Era como se todo o sangue do meu corpo se 

concentrasse em minha cabeça, e a dor foi tão grande que eu fiquei encharcada de suor e quase 

desmaiei. Vendo que, mesmo assim, eu não falaria, os policiais começaram a me xingar em sua 

fúria. Pouco mais tarde, quando eu estava prestes a desmaiar, eles me levantaram e me algemaram 

novamente à cadeira, em seguida, dois deles se revezaram me vigiando para garantir que eu não 

dormisse. Àquela altura, eu não tinha ingerido nenhuma comida nem água e não tinha dormido 

havia quatro dias e noites. Acrescentando a isso a tortura cruel que tinham infligido a mim, meu 

corpo tinha alcançado seu estado mais fraco. Eu estava com frio e faminta, e a dor de estar 

morrendo de fome e de frio em combinação com a dor pulsante do meu corpo ferido — eu me senti 

como se minha vida estivesse se aproximando de seu fim. Em meu estado extremamente 

enfraquecido, uma linha das palavras de Deus apareceu em minha mente: “Nem só de pão 

viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus” (Mateus 4:4). 

Ponderando isso, entendi que apenas as palavras de Deus podiam ser meu sustento para continuar 

a viver numa situação como essa. Ao mesmo tempo, percebi também que era exatamente essa 

situação que Deus estava usando para aperfeiçoar minha entrada nesse aspecto da verdade. 

Enquanto pensava nisso repetidamente, sem perceber, me esqueci completamente do meu 

sofrimento, da minha dor e do frio. 

No quinto dia, a polícia viu que eu estava permanecendo firmemente em silêncio e começou 

a me ameaçar maliciosamente, dizendo: “Espere só até você ser condenada. Você vai pegar sete 

anos no mínimo, mas ainda há uma chance de evitar isso se você começar a falar agora!”. Então 

fiz uma oração silenciosa a Deus: “Ó Deus Todo-Poderoso! A polícia do PCC diz que serei 

sentenciada a sete anos de prisão, mas eu sei que não ela não tem a última palavra, pois meu 

destino está em Tuas mãos. Ó Deus! Prefiro ficar presa pelo resto da minha vida e permanecer no 

caminho certo a Te trair!”. Depois disso, a polícia tentou me seduzir a trair a Deus trazendo meu 

marido incrédulo. Quando ele me viu de algemas e os cortes e hematomas por todo o meu corpo, 

ele me disse em tom de voz miserável: “Até agora, só tenho visto algemas na TV. Jamais pensei 

que as veria em você”. Quando o ouvi dizer isso e vi sua expressão triste, eu orei rapidamente a 

Deus, pedindo que Ele me protegesse para que não caísse na armadilha de Satanás por causa dos 



meus sentimentos pela minha família. Depois de orar, eu disse calmamente ao meu marido: “Eu 

acredito em Deus, não furto coisas nem roubo das pessoas. Eu só vou a reuniões e leio as palavras 

de Deus e tento ser uma pessoa honesta como Deus exige. Não cometi nenhum crime, mas eles 

querem me condenar à prisão”. Meu marido respondeu: “Encontrarei um advogado para você”. 

Quando os policiais viram que meu marido não estava tentando me convencer a entregar 

informações sobre a igreja e meus irmãos e irmãs, mas, em vez disso, estava oferecendo contratar 

um advogado para mim, os policiais o arrastaram para fora da sala. Eu sabia que isso era Deus que 

estava me protegendo, pois meus sentimentos por minha família são muito profundos, e se meu 

marido tivesse dito qualquer coisa que demonstrasse uma preocupação por meu estado físico, eu 

não sei se eu teria sido capaz de permanecer forte. Foram a orientação e a proteção de Deus que 

me capacitaram a vencer a tentação de Satanás. 

Os policiais perceberam que não tinham conseguido me pegar e, balbuciando de raiva, 

disseram: “Nós lhe daremos uma injeção num minuto que a deixará louca. Então, soltaremos você, 

e você nem poderá morrer!”. Imediatamente, isso me lançou num estado de ansiedade, e, mais 

uma vez, fui tomada de terror. Pensei em como o governo do PCC é cruel: quando prendem alguém 

com responsabilidade na igreja e quando não conseguem tirar dele nenhuma informação sobre a 

igreja através de espancamentos e torturas brutais, eles lhe injetam drogas que o levam à loucura 

e o deixam esquizofrênico — alguns irmãos e irmãs têm sido torturados e perseguidos cruelmente 

dessa forma pelo governo do PCC. Meu coração começou a martelar no meu peito quando pensei 

nisso, e eu me perguntei: “Será que realmente serei atormentada por esses lacaios do PCC até eu 

perder a cabeça e sair vagando por aí como uma lunática?”. Quanto mais pensava nisso, com mais 

medo ficava, e eu não conseguia impedir que o suor frio encharcasse meu corpo. Às pressas, orei 

e clamei a Deus: “Ó Deus Todo-Poderoso! Os lacaios do PCC querem injetar drogas em mim para 

me deixar louca, e eu tenho medo de me tornar uma lunática. Ó Deus! Mesmo sabendo que devo 

ser uma testemunha para Ti, sinto-me tão intimidada e assustada neste momento. Ó Deus! Por 

favor, protege meu coração e me concede fé verdadeira para que eu possa confiar a Ti a minha vida 

e a minha morte e me submeter aos Teus arranjos e orquestrações”. Naquele momento, as palavras 

do Senhor Jesus me vieram à mente: “E não temais os que matam o corpo, e não podem 

matar a alma; temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma 

como o corpo” (Mateus 10:28). As palavras do Senhor me deram fé e força. “Sim”, pensei. “Esses 

diabos podem ser capazes de matar e mutilar meu corpo, mas não podem matar ou mutilar minha 

alma. Sem a permissão de Deus, eu não enlouquecerei, mesmo que injetem essas drogas em mim.” 

Então, lembrei-me das palavras de Deus que dizem: “Quando as pessoas estão preparadas 

para sacrificar a própria vida, tudo se torna insignificante e ninguém consegue 

vencê-las. O que poderia ser mais importante que a vida? Assim, Satanás se torna 

incapaz de fazer algo mais nas pessoas, não há nada que ele possa fazer com o 

homem” (de ‘Capítulo 36’ das Interpretações dos mistérios das palavras de Deus para todo o 

universo em “A Palavra manifesta em carne”). Enquanto ponderava as palavras de Deus, o medo 



que sentia nas profundezas do meu interior desapareceu lentamente e deixei de sentir aquele 

terror. Em vez disso, tornei-me disposta a colocar-me nas mãos de Deus e submeter-me à 

soberania de Deus, não importando se eu vivesse ou morresse e se eu me tornasse uma lunática 

ou uma idiota. Naquele momento, o policial trouxe a agulha e a droga e me ameaçou, dizendo: 

“Vai falar ou não? Se não falar, injetarei isso em você!”. Totalmente sem medo, eu disse: “Faça o 

que quiser. O que quer que aconteça, a responsabilidade é sua”. Vendo que eu não estava com 

medo, ele disse cruelmente: “Vá pegar aquela com o vírus da aids! Vamos injetar aquilo nela”. 

Vendo que eu continuava sem mostrar qualquer medo, ele cerrou os dentes com raiva e disse: “Sua 

vadia. Você é mais durona do que Liu Hulan!”. Então jogou a agulha na mesa. Senti-me exultante. 

Após testemunhar como as palavras de Deus tinham me orientado mais uma vez para humilhar 

Satanás, tive que oferecer uma oração de gratidão a Deus. No fim, os policiais perceberam que não 

conseguiriam tirar de mim as informações que queriam e, abatidos, foram embora. 

Após terem jogado todas as suas cartas sem qualquer sucesso, os polícias não puderam fazer 

mais nada além de me mandar para a casa de detenção. Assim que cheguei ali, os guardas da prisão 

incitaram as outras prisioneiras, dizendo: “Ela é uma crente no Relâmpago do Oriente. Deem a ela 

boas-vindas calorosas!”. Antes mesmo de ter uma chance de reagir, várias das prisioneiras me 

atacaram e me arrastaram até o banheiro e então, após tirarem minhas roupas, passaram a me 

lavar com água gelada. Cada balde de água gelada derramado sobre mim era como uma rocha 

caindo em meu corpo, era gelado e doloroso, e fiquei com tanto frio que todo meu corpo tremia. 

Eu me agachei no chão, com a cabeça nas mãos, clamando incessantemente a Deus em meu 

coração. Após um tempo, uma das prisioneiras disse: “Tudo bem, tudo bem, já chega. Não 

queremos que ela adoeça”. As prisioneiras que estavam executando essa punição contra mim só 

pararam quando ouviram aquela prisioneira dizer isso. Quando ela soube que eu não tinha comido 

nada em cinco dias, na janta, ela me deu metade de um pão de milho cozido a vapor. Eu estava 

ciente de que isso era a consideração de Deus por minha fraqueza, fazendo com que essa 

prisioneira me ajudasse. Vi que Deus estava sempre comigo, e agradeci a Deus do fundo do meu 

coração por Sua misericórdia e salvação. 

Na casa de detenção, eu convivia com todos os tipos de prisioneiras. Cada uma das nossas três 

refeições consistia em um pedaço de pão de milho cozido a vapor e duas fatias de nabo salgado ou 

em uma tigela de sopa de repolho com insetos flutuando nela e praticamente nenhum repolho. 

Uma vez por semana, recebíamos uma refeição de grãos finos, que era apenas um pãozinho cozido 

a vapor do tamanho de um punho — que nem chegava perto de me satisfazer. Além de recitar as 

regras da prisão, éramos obrigadas a cumprir cotas de produção de pequenos artesanatos que 

eram impossíveis de alcançar. Visto que minhas mãos tinham sido danificadas pelas algemas 

apertadas e eletrocutadas ao ponto em que elas tinham perdido qualquer sensibilidade e visto, 

também, que os artesanatos eram tão pequenos, eu não conseguia segurá-los e era incapaz de 

completar minha sobrecarga de trabalho. Certa vez, por não ter conseguido completar meu 

trabalho, os guardas da prisão obrigaram as outras prisioneiras a me vigiarem a noite toda para 



impedir que eu dormisse. Frequentemente, eu era punida também ao ser obrigada a servir como 

sentinela e só me deixavam dormir quatro horas por noite. Durante esse tempo, os policiais do 

PCC continuaram a me interrogar constantemente. Eles chegaram até a fazer meu filho me 

escrever uma carta, tentando me ludibriar para trair a Deus. Mas, sob a proteção e orientação de 

Deus, eu fui capaz de reconhecer os esquemas ardilosos de Satanás e de ser testemunha repetidas 

vezes. A despeito do fato de não terem conseguido obter nada que me incriminasse, mesmo assim 

me acusaram de “perturbar a ordem pública” e me condenaram a três anos de reeducação através 

de trabalho. 

Em 25 de dezembro de 2005, eu completei toda a minha sentença e fui libertada. Ao 

experimentar essa luta entre justiça e perversidade, apesar de ter sofrido tanto física como 

mentalmente, eu vim a entender muitas verdades e vi claramente a essência demônica do governo 

do Partido Comunista Chinês que se opõe a Deus. Também obtive algum entendimento real da 

onipotência, soberania, maravilha e sabedoria de Deus e experimentei verdadeiramente o amor 

de Deus por mim e Sua salvação. Enquanto aqueles diabos me torturavam e perseguiam, foram o 

esclarecimento e a orientação oportunos das palavras de Deus que formavam meu apoio forte e 

que me deram a determinação e a coragem para lutar contra Satanás até o amargo fim. Quando 

Satanás tentava todos os tipos de esquemas ardilosos para me tentar e me ludibriar para trair a 

Deus, era Deus que usava Suas palavras no momento certo para me alertar e guiar e para retirar 

dos meus olhos espirituais a poeira espiritual para que eu pudesse enxergar os esquemas de 

Satanás e permanecer firme em meu testemunho; quando aqueles demônios infligiram torturas 

terríveis a mim a ponto de a morte parecer preferível e a minha vida estava por um fio, as palavras 

de Deus se tornaram o fundamento da minha sobrevivência. Elas me concederam fé e força e me 

capacitaram a me libertar das garras da morte. Todas essas coisas me permitiram ver 

verdadeiramente a essência linda e bondosa de Deus — só Deus ama a humanidade tanto assim. 

O governo do PCC, por sua vez, essa gangue de Satanás e demônios, só pode corromper, prejudicar 

e devorar as pessoas! Hoje, em face dos ataques cada vez mais selvagens infligidos à Igreja de Deus 

Todo-Poderoso pelo governo do PCC, estou firmemente determinada a abandonar totalmente esse 

velho diabo, o governo PCC, a entregar meu coração a Deus e a fazer tudo que eu puder para buscar 

a verdade e o amor por Deus. Espalharei o evangelho do reino de Deus e trarei de volta para diante 

de Deus todos aqueles que creem sinceramente em Deus, que anseiam pela verdade e que foram 

tão profundamente enganados pelo governo do Partido Comunista Chinês, para que eu possa 

retribuir a Ele por me agraciar com Sua salvação! 

 

Notas de rodapé: 

1. Os “cúmplices” são da mesma laia do “bando de criminosos”. 

a. O texto original diz: “é um símbolo de ser incapaz de ser”. 

 



15. O amor de Deus fortaleceu meu coração 

Por Zhang Can, Província de Liaoning 

Na minha família, todos sempre se deram muito bem. Meu marido é um homem muito 

atencioso e afetuoso, e meu filho é muito sensível e sempre trata os mais velhos com respeito. Além 

disso, sempre fomos bastante afluentes. Em teoria, eu deveria ter sido muito feliz, mas a realidade 

não se desenrolou dessa maneira. Não importava quão bem meu marido e meu filho me tratassem 

e não importava quão abastados fôssemos, nada daquilo podia me deixar feliz. Eu nunca conseguia 

dormir de noite, pois desenvolvi uma artrite e também sofria de uma grave insônia, o que provocou 

uma redução da circulação sanguínea no meu cérebro e uma fraqueza generalizada em meus 

membros. O tormento dessas doenças em combinação com a pressão constante de administrar 

um negócio me causaram um sofrimento indizível. Tentei superar de muitas maneiras diferentes, 

mas nada parecia funcionar. 

Em março de 1999, uma amiga espalhou o evangelho de Deus Todo-Poderoso a mim. Através 

da leitura diária da palavra de Deus, da participação consistente em reuniões e da comunhão com 

meus irmãos e irmãs, vim a entender algumas verdades, tomei conhecimento de muitos mistérios 

até então desconhecidos a mim e me tornei firme em minha crença de que Deus Todo-Poderoso é 

o Senhor Jesus retornado. Tudo isso me deixou extremamente animada e, faminta, eu devorava a 

palavra de Deus todos os dias. Também me empenhei na vida da igreja, muitas vezes me reunindo, 

orando, cantando hinos e dançando em louvor a Deus com meus irmãos e irmãs. Tive uma 

sensação de paz e felicidade em meu coração, e meu ânimo e minha perspectiva melhoravam a 

cada dia que se passava. Aos poucos, mas de forma inequívoca, eu também comecei a me recuperar 

das minhas diversas doenças. Com frequência, eu oferecia minhas graças e meu louvor a Deus por 

esses desenvolvimentos positivos em minha vida e queria espalhar o evangelho de Deus Todo-

Poderoso a um número ainda maior de pessoas, para que todas elas pudessem alcançar a salvação 

de Deus. Não demorou, e a igreja me encarregou de seu trabalho de espalhar o evangelho. Eu me 

lancei nesse trabalho com fervor ardente, mas então aconteceu algo que eu nunca tinha 

imaginado… 

No fim da tarde de 15 de dezembro de 2012, quando eu tinha acabado de encerrar uma reunião 

com quatro irmãs e estava prestes a sair, ouvimos um estrondo quando a porta da frente foi 

arrombada e sete ou oito policiais à paisana invadiram a sala, gritando: “Ninguém se mexe, mãos 

ao alto!” Sem apresentar nenhuma identificação, eles nos revistaram à força, confiscando minha 

carteira de identidade e um recibo de uma transação de 70.000 RMB dos fundos da igreja. Eles 

ficaram muito animados assim que viram o recibo e, então, nos empurraram e arrastaram até uma 

viatura e nos levaram para a delegacia. Na delegacia, confiscaram nossos celulares, nossos leitores 

MP5 e 200 RMB em dinheiro, que estavam em nossas bolsas. Na época, eles suspeitavam que uma 

das irmãs e eu éramos líderes na igreja, por isso, naquela noite, nós duas fomos transferidas para 

a Unidade de Investigação Criminal do Departamento Municipal de Segurança Pública. 

Quando chegamos, os policiais nos separaram e nos interrogaram individualmente. Eles me 



algemaram a um banco de metal e, então, um oficial me interrogou duramente: “Qual é a história 

desses 70.000 RMB? Quem enviou o dinheiro? Onde ele está agora? Quem é o líder de sua igreja?” 

Eu orava a Deus em meu coração continuamente: “Amado Deus! Esse policial está tentando me 

obrigar a denunciar os líderes da igreja e a entregar o dinheiro da igreja. De forma alguma posso 

me tornar um Judas e trair a Ti. Ó Deus! Estou disposta a colocar-me em Tuas mãos. Imploro que 

me concedas fé, coragem e sabedoria. Não importa como a polícia tente extorquir informações de 

mim, estou disposta a ser testemunha de Ti”. Então, declarei resolutamente a eles: “Eu não sei!” 

Isso enfureceu o policial; ele pegou um chinelo do chão e começou a me bater cruelmente na 

cabeça enquanto me repreendia raivosamente: “Vá em frente e tente ficar calada. Vá em frente e 

tente crer em Deus Todo-Poderoso! Veremos por quanto tempo continuará crendo!” Meu rosto 

sofria com a dor do espancamento e rapidamente começou a inchar, e eu tive uma dor de cabeça 

latejante. Quatro ou cinco policiais se revezaram me espancando para me obrigar a dizer-lhes onde 

o dinheiro da igreja era guardado. Alguns deles chutaram minhas pernas, alguns agarraram meus 

cabelos, puxando-os e balançando-os para frente e para trás, e outros me esbofeteavam na boca. 

Minha boca começou a sangrar, mas eles simplesmente limparam o sangue e continuaram a me 

bater. Também me batiam aleatoriamente com um bastão de eletrochoque e, enquanto me batiam, 

gritavam: “Vai falar ou não? Confesse!” Quando viram que eu continuava me recusando a falar, 

eles me eletrocutaram na virilha e no peito — a dor foi excruciante. Meu coração estava 

martelando, comecei a ter dificuldades de respirar e, tremendo, me enrolei como uma bola. Senti 

como se a morte estivesse se aproximando de mim, um passo por vez. Apesar de cerrar minha 

boca e não dizer uma única palavra, eu me sentia extremamente fraca em meu coração e pensei 

que não seria capaz de resistir por muito mais tempo. Em meio ao meu sofrimento, nunca parei 

de orar a Deus: “Ó Deus! Apesar de ter resolvido satisfazer a Ti, minha carne é fraca e impotente. 

Oro que Tu me imbuas de força para que eu possa ser testemunha de Ti”. Naquele momento, 

lembrei-me repentinamente de como, antes de o Senhor Jesus ser pregado na cruz, Ele foi 

severamente espancado pelos soldados romanos: ele foi espancado e estraçalhado até se tornar 

uma massa sangrenta, todo o Seu corpo ficou coberto de feridas…, mesmo assim não professou 

uma única palavra. Deus é santo e sem culpa, mesmo assim sofreu humilhação e tormenta imensas 

e se dispôs a ser crucificado a fim de remir a humanidade. Pensei comigo mesma: “Se Deus pôde 

oferecer seu corpo para salvar a humanidade corrupta, eu também devo me submeter ao 

sofrimento para retribuir o amor de Deus”. Encorajada pelo amor de Deus, minha confiança foi 

restaurada, e eu fiz um juramento a Deus: “Amado Deus, qualquer que seja o sofrimento que Tu 

suportas, eu devo fazer o mesmo. Devo beber do mesmo cálice de sofrimento como Tu. Oferecerei 

a minha vida para ser testemunha de Ti!” 

Após essa tortura ter continuado por grande parte da noite, eu tinha sido espancada ao ponto 

de não restar um pingo de força em meu corpo. Eu estava tão cansada que mal conseguia manter 

meus olhos abertos, mas assim que começava a fechar meus olhos, eles jogavam água em mim. Eu 

estava tremendo de frio. Quando esse bando de animais selvagens me viu naquele estado, eles 



rosnaram cruelmente: “Ainda não quer abrir a boca? Neste lugar, podemos torturar você até a 

morte e ninguém jamais saberá!” Eu os ignorei. Então, um daqueles policiais malignos pegou uma 

casca de semente de girassol e a enfiou em minha unha; a dor foi insuportável, e eu não conseguia 

fazer com que meu dedo parasse de tremer. Então jogaram água em meu rosto e a derramaram 

em minha nuca. A água gelada me deixou tremendo de frio; eu estava em completa agonia. 

Naquela noite, orei continuamente a Deus, temendo que, se O deixasse, eu seria incapaz de 

continuar vivendo. Deus estava sempre ao meu lado e Suas palavras me forneciam encorajamento 

constante: “Quando as pessoas estão preparadas para sacrificar a própria vida, tudo 

se torna insignificante” (de ‘Capítulo 36’ das Interpretações dos mistérios das palavras de Deus 

para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). “A fé é como uma ponte de um 

tronco só de árvore, os que se grudam abjetamente à vida terão dificuldade para 

cruzá-la, mas os que estão prontos a se sacrificar podem atravessá-la sem 

preocupação” (de ‘Capítulo 6’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta 

em carne”). As palavras de Deus me deram força inesgotável. Pensei comigo mesma: “É isso 

memso, Deus governa soberano sobre tudo, e todas as coisas estão em Suas mãos. Mesmo que a 

polícia maligna me torture até a morte, meu espírito está sob o controle de Deus”. Com o apoio de 

Deus, eu deixei de ter medo de Satanás e estava ainda menos disposta a ser uma traidora e viver 

uma vida sem sentido de satisfazer a carne. Assim, fiz um juramento a Deus em oração: “Amado 

Deus! Mesmo que esses demônios estejam atormentando minha carne, ainda assim estou disposta 

a satisfazer a Ti e a colocar-me inteiramente em Tuas mãos. Mesmo que isso signifique minha 

morte, serei testemunha de Ti e jamais me ajoelharei diante de Satanás!” Com a orientação das 

palavras de Deus, eu me enchi de fé e confiança. Apesar de os policiais torturarem e atormentarem 

minha carne e já terem me levado ao limite da minha resistência, com o amparo de Deus e antes 

que eu percebesse, minha dor diminuiu muito. 

Na manhã seguinte, os policiais malignos continuaram a me interrogar e também me 

ameaçaram, dizendo: “Se você não falar hoje, nós entregaremos você à unidade de polícia especial 

— eles têm 18 métodos de tortura diferentes que te aguardam lá”. Quando ouvi que me 

entregariam à unidade de polícia especial, eu não pude deixar de ficar com medo, pensando 

comigo mesma: “A polícia especial é certamente muito mais radical do que esses caras; como 

sobreviverei a 18 formas de tortura diferentes?” Quando eu estava prestes a entrar em modo de 

pânico, lembrei-me de uma passagem da palavra de Deus: “O que é um vencedor? Os bons 

soldados de Cristo devem ser corajosos e confiar em Mim para ser espiritualmente 

fortes; eles devem lutar para se tornar guerreiros e batalhar contra Satanás até a 

morte” (de ‘Capítulo 12’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em 

carne”). As palavras de Deus acalmaram rapidamente meu coração frenético e apavorado. Elas me 

ajudaram a perceber que isso era uma batalha espiritual e que o momento em que Deus queria 

que eu desse testemunho tinha chegado. Com o apoio de Deus, eu não tinha nada a temer. Não 

importava que tática insana os policiais malignos usassem, eu tinha que confiar em Deus para ser 



uma boa soldada de Cristo e lutar contra Satanás até a morte, sem jamais me render. 

Naquela tarde, dois oficiais responsáveis por assuntos religiosos do Departamento Municipal 

de Segurança Pública vieram me interrogar: “Quem é o líder de sua igreja?”, perguntaram. “Não 

sei”, respondi. Quando viram que eu me recusava a falar, eles alternaram entre táticas suaves e 

duras. Um deles enterrou seu punho em meu ombro com muita força, enquanto o outro começou 

a cuspir teorias absurdas que negavam a existência de Deus na tentativa de me persuadir: “Todas 

as coisas no universo são resultado de processos naturais. Você precisa ser mais prática: crer em 

Deus não vai ajudar a resolver nenhum dos problemas em sua vida; você só pode resolvê-los 

confiando em si mesma e trabalhando arduamente. Nós podemos ajudar a encontrar empregos 

para você e seu filho…” Eu simplesmente continuei a comungar com Deus dentro do meu coração 

e então me lembrei de uma passagem de Sua palavra: “Vocês devem ficar acordados e 

esperando a todo momento, e devem orar mais diante de Mim. Vocês devem 

reconhecer os diversos planos e os métodos astutos de Satanás, conhecer o espírito, 

conhecer as pessoas e ser capazes de discernir todos os tipos de pessoas, assuntos e 

coisas” (de ‘Capítulo 17’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em 

carne”). As palavras de Deus me iluminaram imediatamente, permitindo-me enxergar o esquema 

conivente de Satanás. Pensei comigo mesma: “O policial maligno está tentando me enganar com 

suas teorias absurdas e me subornar com favores insignificantes — não devo cair nos truques de 

Satanás e, sobretudo, não devo trair a Deus e me tornar um Judas”. A iluminação de Deus me 

permitiu enxergar as intenções sinistras dos policiais malignos. Assim, não importava quais táticas 

suaves e duras usassem contra mim, eu simplesmente os ignorava. Naquela noite, ouvi que outra 

pessoa viria para me interrogar e que eles estavam alegando que eu tinha antecedentes criminais. 

Eu não sabia o que esperar ou o que aconteceria, assim, tudo que podia fazer era clamar a Deus 

em meu coração e pedir orientação. Eu sabia que, independentemente do tipo de perseguição e 

dificuldades que enfrentasse, eu não podia trair a Deus. Pouco tempo depois, quando eu estava no 

banheiro, de repente, comecei a ter palpitações cardíacas; fiquei tonta e desmaiei no chão. Quando 

os policiais ouviram algo suspeito, vieram correndo imediatamente e se reuniram em minha volta. 

Ouvi alguém dizer sinistramente: “Levem ela para o crematório, incinerem ela e acabem logo com 

isso”. No entanto, temendo que eu pudesse morrer e que eles então fossem responsabilizados por 

minha morte, eles acabaram ligando para a emergência e chamaram uma ambulância para me 

levar ao hospital para me examinar. Acabaram descobrindo que eu tinha sofrido um ataque 

cardíaco no passado e apresentava uma isquemia miocárdica residiual. Já que o interrogatório 

precisou ser cancelado, eles me levaram para uma casa de detenção. Quando vi a expressão 

frustrada nos rostos dos policiais malignos, eu me enchi de alegria —Deus tinha aberto uma saída 

para mim para que, por ora, eu não tivesse que passar por outros interrogatórios. Ser capaz de 

evitar aquele perigo me permitiu testemunhar os feitos de Deus; eu dei graças e louvores a Deus 

do fundo do meu coração. 

Ao longo dos próximos dez dias ou mais, sabendo que o governo do Partido Comunista Chinês 



não desistiria antes de arrancar de mim a localização do dinheiro da igreja, eu orei a Deus todos 

os dias, pedindo que Ele protegesse minha boca e meu coração para que, não importando o que 

acontecesse, eu permanecesse firme ao lado de Deus e de forma alguma traísse a Ele e 

abandonasse o caminho verdadeiro. Certo dia, após a oração, Deus me iluminou, permitindo que 

eu lembrasse um hino de Suas palavras: “Não importa o que Deus lhe pede, você só precisa 

dar tudo de si. Espera-se que no fim você seja capaz de mostrar sua lealdade a Deus 

diante Dele e enquanto puder ver o sorriso gratificado de Deus em Seu trono, mesmo 

que seja na hora da sua morte, você deve ser capaz de rir e sorrir conforme seus 

olhos vão se fechando. Você deve fazer o dever final para Deus durante o tempo em 

que estiver na terra. No passado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por 

Deus; mas, no fim, você deve satisfazer a Deus e esgotar toda a sua energia por Deus” 

(de ‘Um ser criado deve estar à mercê de Deus’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). 

Eu cantei e contemplei o hino sem parar em meu coração e, através das palavras de Deus, vim a 

entender as exigências e expectativas de Deus para comigo. Pensei em como, dentre todas as 

criaturas no universo que vivem sob o governo de Deus e dentre todas as pessoas na terra que 

seguem a Deus, apenas um número extremamente pequeno é capaz de ficar diante de Satanás e 

dar testemunho de Deus. O fato de eu ter a sorte de enfrentar esse tipo de situação era Deus me 

elevando de maneira excepcional, e isso demonstava Seu favor para comigo. Estas palavras de 

Deus em especial foram profundamente encorajadoras para mim: “No passado, Pedro foi 

crucificado de cabeça para baixo por Deus; mas, no fim, você deve satisfazer a Deus 

e esgotar toda a sua energia por Deus”. Eu não consegui suprimir uma oração a Deus: “Ó 

Deus Todo-Poderoso! No passado, Pedro foi capaz de ser pregado na cruz de cabeça para baixo 

por Ti, dando testemunho de seu amor por Ti diante de Satanás. E, agora, minha prisão pelo 

partido dominante na China contém Tuas boas intenções. Mesmo que minha estatura seja muito 

pequena e eu jamais possa me comparar a Pedro, é minha grande honra ter a oportunidade de ser 

testemunha de Ti. Estou disposta a entregar a Ti a minha vida e a morrer para dar testemunho de 

Ti para que Tu possas ganhar algum conforto através de mim”. 

Na manhã de 30 de dezembro, o Departamento Municipal de Segurança Pública enviou 

alguns oficiais para me interrogar. Assim que entrei na sala de interrogatório, um policial maligno 

me obrigou a tirar minhas calças e minha jaqueta forradas de algodão e me disse: “Agora temos 

sua irmãzinha e seu filho em custódia. Sabemos que toda a sua família é crente. Fomos até o local 

de trabalho do seu marido e descobrimos que você começou a acreditar em Deus Todo-Poderoso 

em 2008…” Suas palavras exploravam minha maior fraqueza e deixaram meu estado de espírito 

devastado; eu nunca imaginei que prenderiam também meu filho e minha irmã. Repentinamente 

tomada de emoção, comecei a me preocupar com seu bem-estar e, involuntariamente, meu 

coração se afastou de Deus. Continuei me perguntando sem parar: “Eles estão sendo espancados? 

Meu filho suportará tal tratamento?…” Naquele momento, lembrei-me de uma passagem da 

palavra de Deus: “Por mais que um indivíduo deva sofrer e por mais que deva trilhar a 



sua senda, isso é ordenado por Deus e que ninguém realmente pode ajudar 

ninguém” (de ‘A senda… (6)’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me 

arrancaram imediatamente de meu estado emocional e me permitiram perceber que a senda de fé 

de cada pessoa é predeterminada por Deus. Cada um deve ser testemunha de Deus diante de 

Satanás — Ser testemunha de Deus diante de Satanás não seria uma grande bênção para eles? 

Quando pensei nisso, parei de me preocupar com eles; senti-me disposta a entregá-los a Deus e 

deixar que Deus governasse e fizesse os Seus arranjos. Naquele momento, outro policial citou os 

nomes de algumas outras irmãs e perguntou se eu os reconhecia. Quando disse que não reconhecia 

nenhum dos nomes, ele saltou de sua cadeira, me arrastou furiosamente para um banco de metal 

junto à janela, me algemou a ele e, apressadamente, abriu a janela, de modo que o ar gelado lá de 

fora começou a soprar em mim. Então jogou água fria em mim enquanto me xingava com palavras 

repugnantes antes de me esbofetear com um chinelo dezenas de vezes a fio. Ele me espancou tanto 

que comecei a ver estrelas, meus ouvidos zumbiam, e sangue escorria da minha boca. 

Naquela noite, alguns policiais me transferiram para a sala mais fria; as janelas estavam 

totalmente cobertas de gelo. Removeram à força todas as minhas roupas e me fizeram sentar 

totalmente nua no banco de metal junto à janela. Algemaram minhas mãos atrás das costas ao 

encosto do banco, de modo que eu não conseguisse me mexer um centímetro sequer. Um dos 

policiais perversos me disse em voz gélida e sinistra: “Não alteramos nossas táticas de investigação 

com base no sexo”. Ele abriu a janela enquanto dizia isso, e um vento gelado me envolveu; era 

como se meu corpo estivesse sendo cortado por mil facas. Tremendo de frio, eu disse, batendo os 

dentes: “Não posso ser exposta a esse tipo de frio, tenho artrite reumatoide pós-parto”. Ele 

respondeu selvagemente: “Ah, isso dará um jeito em sua artrite com certeza! Além disso, ficará 

com diabete e doença renal ao longo do processo! Não importa quantos médicos consulte, você 

jamais se recuperará!” Depois ordenou que alguém trouxesse um balde de água fria e me obrigou 

a colocar meus pés nele. Então ordenou: “Ai de você se derramar uma única gota de água desse 

balde”. Ele jogou mais água fria em minhas costas e usou um pedaço de papelão para jogar vento 

nas minhas costas. A temperatura estava a 15 graus centígrados abaixo de zero; aquela água gelada 

me congelou tanto que, instintivamente, tirei meus pés do balde, mas um oficial imediatamente 

os colocou de volta e me proibiu de mexê-los novamente. Eu estava com tanto frio que todo meu 

corpo se enrijeceu, e eu não conseguia parar de tremer. Era como se meu sangue tivesse se 

congelado em minhas veias. Eles ficaram entusiasmados ao me ver naquele estado e caíram numa 

gargalhada horrível enquanto zombavam de mim, dizendo: “Você está ‘dançando’ no ritmo 

perfeito!” Eu odiava infinitamente essa gangue de demônios e animais subumanos; de repente, 

lembrei-me de um vídeo que retratava demônios do inferno que atormentavam as pessoas por 

mera diversão e extraíam prazer do sofrimento de outros. Eles eram desprovidos de sentimentos 

e humanidade, conhecendo apenas violência e tormento. Esses policiais malignos eram 

iguaizinhos aos demônios do inferno — na verdade, eram ainda piores. Ao longo de um dia e uma 

noite, eles tinham me esbofeteado inúmeras vezes, tentando obrigar-me a revelar informações 



sobre o dinheiro da igreja. Quando meu rosto inchou por causa de seu espancamento, eles 

aplicaram gelo para diminuir o inchaço e então continuaram o espancamento. Sem a proteção de 

Deus, eu já teria morrido muito antes. Quando aqueles oficiais malignos viram que eu continuava 

me recusando a falar, eles começaram a eletrocutar minhas coxas e minha virilha com um bastão 

de eletrochoques. Sempre que me eletrocutavam, todo meu corpo sofria convulsões e espasmos 

por causa da dor. Já que eles tinham me algemado ao banco de metal, eu não conseguia desviar, 

assim, era obrigada a suportar qualquer golpe, chute e humilhação cruel que distribuíam. Palavras 

não conseguem descrever a agonia intensa que eu estava experimentando, mesmo assim, durante 

o tempo todo, os policiais só riam de maneira hilariante. Foi ainda mais horripilante quando um 

policial mais novo usou um par de hashis para pinçar meu mamilo e torcê-lo com toda força que 

tinha. Doeu tanto que gritei a plenos pulmões. Também colocaram uma garrafa de água gelada 

entre minhas pernas junto à minha virilha e então injetaram água com pó de wasabi em meu nariz. 

Toda a minha cavidade nasal estava ardendo, e o calor lancinante parecia subir diretamente para 

o meu cérebro. Outro policial perverso tomou uma longa tragada de seu cigarro e soprou a fumaça 

direto no meu nariz, provocando uma assustadora crise de tosse. Antes de eu ter uma chance de 

recuperar o fôlego, outro policial posicionou um banco de madeira e colocou minhas pernas nele, 

de modo que as solas dos meus pés ficaram expostas. Então, pegou uma vara de aço e bateu nas 

solas de meus pés dezenas de vezes. A dor era tão excruciante que pensei que meus pés seriam 

arrancados; gritei de dor repetidas vezes. Não demorou, e as solas dos meus pés incharam e 

ficaram vermelhas. Os policiais perversos me torturaram implacavelmente. Meu coração estava 

martelando, e pensei que eu estava à beira da morte. Então me deram um tipo de remédio chinês 

tradicional de ação rápida para o coração, e assim que comecei a me recuperar, eles começaram a 

me espancar de novo e a me ameaçar, dizendo: “Se você não falar, nós congelaremos e 

espancaremos você até a morte! Afinal de contas, ninguém ficará sabendo! Se você não confessar 

hoje, nós podemos ficar por aqui mais alguns dias e ver quem aguenta mais. Traremos seu marido 

e seu filho para que vejam como você está agora, e se, mesmo assim, você não falar, garantiremos 

que ambos sejam demitidos de seu emprego!” Até me atacaram com sarcasmo, dizendo: “Você não 

crê em Deus? Por que seu Deus não vem e resgata você? Suponho que, no fim das contas, seu Deus 

não é tão grande assim!” Eu desprezava aquela gangue de animais hostis, malignos e selvagens de 

todo coração e alma. Era extremamente difícil resistir à sua tortura cruel e mais difícil ainda 

suportar sua difamação de Deus. Então clamei desesperadamente a Deus, suplicando que Ele me 

protegesse, me imbuísse de fé, força e vontade para suportar o sofrimento, para que eu pudesse 

permanecer firme. Naquele momento, as palavras de Deus apareceram em minha mente: 

“Durante estes últimos dias vocês devem dar testemunho de Deus. Não importa quão 

grande seja o sofrimento de vocês, devem continuar até o fim e, mesmo em seus 

últimos suspiros, ainda assim vocês devem ser fieis a Deus e ficar à mercê de Deus; 

só isso é realmente amar a Deus e apenas isso é o testemunho forte e retumbante” 

(de ‘Somente experimentando provações dolorosas é possível conhecer a beleza de Deus’ em “A 



Palavra manifesta em carne”). Pensei comigo mesma: “É verdade! A vontade de Deus é que eu dê 

testemunho Dele diante de Satanás, então devo suportar toda essa dor e humilhação para 

satisfazer a Deus. Mesmo que me reste um único suspiro, devo permanecer fiel a Deus, pois é nisso 

que consiste um testemunho forte e retumbante e é isso que envergonhará o velho diabo”. Com a 

orientação da palavra de Deus, tive um senso renovado de fé e confiança no meu coração. Eu estava 

disposta a romper as forças das trevas; mesmo que isso significasse minha morte, eu devia 

satisfazer a Deus dessa vez. Então, um hino da igreja me veio à mente: “Darei meu amor e lealdade 

a Deus e completarei minha missão para glorificar a Deus. Estou determinado a permanecer firme 

no testemunho de Deus e jamais ceder a Satanás. Ah, minha cabeça pode quebrar, e sangue pode 

fluir, mas a coragem do povo de Deus não se perderá. As exortações de Deus repousam no coração, 

decido humilhar Satanás, o diabo. Dor e dificuldades são predestinadas por Deus, suportarei 

humilhação para ser fiel a Ele. Nunca mais farei Deus chorar ou Se preocupar” (de ‘Desejo ver o 

dia da glória de Deus’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). “É isso mesmo!”, pensei 

comigo mesma. “Eu não devo ceder à minha carne. Enquanto eu tiver a oportunidade de humilhar 

Satanás e trazer conforto ao coração de Deus, estarei disposta a oferecer minha vida a Deus”. 

Assim que me tornei resoluta em minhas intenções, não importava o quanto aqueles demônios me 

torturassem ou tentassem me enganar com seus esquemas coniventes, eu confiei em Deus em meu 

coração do início ao fim. As palavras de Deus me iluminaram e guiaram internamente, dando-me 

fé e força e permitindo que eu superasse a fraqueza da minha carne. Os policiais malignos 

continuaram a me torturar com o frio: esfregaram cubos de gelo em todo meu corpo, deixando-

me com tanto frio e tremendo que me senti como se estivesse trancada numa caverna de gelo. 

Meus dentes batiam audivelmente, e minha pele ficou azul e roxa. Por volta das duas da manhã, 

após ser torturada ao ponto de desejar a morte, eu não pude deixar de me enfraquecer mais uma 

vez. Sem saber por quanto tempo eu teria que suportar aquele sofrimento, eu só pude suplicar a 

Deus sem parar em meu coração: “Amado Deus, minha carne é fraca demais, e não aguento isso 

por mais tempo. Por favor, salva-me!” Graças a Deus por responder à minha oração; justamente 

quando eu não aguentava mais, os policiais malignos decidiram encerrar seu interrogatório, pois 

ele não estava redendo nenhum resultado. 

Em algum momento após as duas da tarde de 31 de dezembro, os policiais malignos me 

arrastaram de volta para a minha cela. Eu estava machucada e surrada da cabeça aos pés. Minhas 

mãos estavam inchadas como bexigas; estavam completamente azuis e roxas. Minha cabeça tinha 

inchado e estava um terço maior do que seu tamanho normal, apresentava uma cor azul-

esverdeada, era dura ao toque e estava totalmente dormente. Vários pontos em meu corpo 

apresentavam marcas de queimadura por causa dos eletrochoques. Havia mais de vinte 

prisioneiras na cela na época, e quando elas viram como eu tinha sido torturada por aqueles 

demônios, todas elas choraram. Algumas nem ousaram olhar para mim, e uma jovem membra do 

Partido Comunista disse: “Quando for solta, sairei do partido”. Uma representante legal me 

perguntou: “Em qual delegacia trabalham as pessoas que espancaram você? Quais são seus 



nomes? Diga-me, eu publicarei tudo em sites estrangeiros e exporei eles. Dizem que a China é um 

lugar humano, mas onde está a humanidade nisso? Isso é pura selvageria!” Minha luta provocou 

a fúria de muitas prisioneiras, e elas exclamaram com raiva: “Nunca imaginei que o Partido 

Comunista pudesse ser tão cruel — não posso acreditar que cometeram atos tão traiçoeiros. Crer 

em Deus é uma coisa boa, impede que as pessoas cometam crimes. Não dizem que a China tem 

liberdade de religião? Isso certamente não é liberdade de religião! Na China, se você tem dinheiro 

e poder, você pode ter tudo. Os criminosos verdadeiros ainda estão à solta, e ninguém ousa 

prendê-los. Condenados à morte são libertos assim que subornam os oficiais do governo. Não 

existe justiça ou igualdade neste país!…” Naquele momento, não pude deixar de me lembrar desta 

passagem das palavras de Deus: “Agora é a hora: desde muito o homem tem reunido toda 

a sua força, tem dedicado todos os seus esforços, tem pago cada preço para isto, para 

arrancar a face hedionda desse demônio e para permitir que as pessoas, que foram 

cegadas e suportaram todo tipo de sofrimento e dificuldade, se ergam de sua dor e 

deem as costas para esse velho diabo mau” (de ‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). “Vocês realmente odeiam o grande dragão vermelho? Vocês o odeiam 

verdadeira e sinceramente? Por que perguntei tantas vezes a vocês? Por que 

continuo a perguntar-lhes isso sempre de novo? Que imagem vocês têm do grande 

dragão vermelho em seu coração? Ela realmente foi removida? Vocês 

verdadeiramente não o consideram seu pai? Todas as pessoas devem perceber o que 

pretendo com as Minhas perguntas. Não é para provocar a ira das pessoas nem para 

incitar o homem à rebelião nem para que o homem encontre a sua própria saída, 

mas é para permitir que todas as pessoas se libertem do cativeiro do grande dragão 

vermelho” (de ‘Capítulo 28’ das Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta 

em carne”). As palavras de Deus foram um grande consolo para mim. Eu nunca tinha imaginado 

que a essência cruel, maligna e demoníaca do governo do Partido Comunista Chinês poderia ser 

exposta através da tortura cruel que sofri, que isso permitiria que incrédulos vissem o governo do 

Partido Comunista Chinês como ele realmente é e se unissem para destestar e abandonar aquele 

velho diabo. Isso era verdadeiramente a obra da sabedoria e onipotência de Deus. No passado, eu 

tinha visto o Partido Comunista Chinês como o grande sol vermelho, como salvador do povo, mas, 

após cair vítima da perseguição e do tormento desumano do governo do Partido Comunista 

Chinês, minha visão dele mudou totalmente. Vi seu total desrespeito à vida humana, como ele 

abusa selvagemente dos escolhidos de Deus, como vai contra o céu e que é um espírito maligno 

que comete crimes monstruosos — é uma reencarnação do diabo e um demônio que resiste a Deus. 

Deus é o Senhor da criação, e os humanos são seres criados. É natural e correto crer em Deus, 

mesmo assim, o governo do Partido Comunista Chinês fabrica acusações falsas para prender e 

atormentar arbitrariamente os seguidores de Deus, esperando desesperadamente erradicar até o 

último seguidor de Deus. Ao fazer isso, ele expôs completamente a natureza diabólica de seus 

modos que odeiam e hostilizam a Deus. Com o governo do Partido Comunista Chinês servindo 



como contraste, a essência do amor e da bondade de Deus se tornaram ainda mais aparentes para 

mim. Deus tornou-se carne duas vezes e, em ambos os casos, sofreu imensa perseguição e 

dificuldades, além de perseguição pelo diabo. No entanto, o tempo todo, Deus suportou em 

silêncio todos os ataques e sofrimentos, realizando Sua obra para salvar a humanidade. O amor 

de Deus pela humanidade é realmente grande! Naquele momento, desprezei aquele bando de 

demônios com todo o meu coração e alma e me arrependi verdadeiramente por, no passado, não 

ter buscado a verdade com seriedade ou cumprido meu dever para retribuir o amor de Deus. 

Pensei comigo mesma que, se, algum dia, eu saísse viva daquele lugar, eu me dedicaria ainda mais 

ao cumprimento dos meus deveres e permitiria que Deus ganhasse meu coração. 

Mais tarde, os policiais malignos me interrogaram mais quatro vezes. Eles não conseguiram 

arrancar nada de mim, assim simplesmente inventaram uma acusação de “perturbação da ordem 

pública” e me soltaram com uma fiança de um ano, fixada em 5.000 RMB, enquanto se aguardava 

o julgamento. Finalmente, fui libertada em 22 de janeiro de 2013, após minha família pagar a 

fiança. Depois de voltar para casa, sempre que via gelo nas janelas, meu coração disparava. Minha 

visão estava significativamente reduzida, minha artrite também piorou e desenvolvi uma condição 

renal. Eu sempre estava com frio, tendia a ataques de pânico e tinha dormência em ambas as mãos, 

meu rosto tinha perdido uma camada de pele e, muitas vezes, eu sentia uma dor insuportável nas 

coxas internas ao ponto de despertar do meu sono. Tudo isso era evidência da tortura daqueles 

diabos. 

Após passar pela perseguição cruel e desumana do governo do Partido Comunista Chinês, 

apesar de ter sofrido todos os tipos de tortura da carne, eu me aproximei mais de Deus em meu 

relacionamento com Ele, ganhei um entendimento mais prático da sabedoria, onipotência, amor 

e salvação de Deus e fortaleci minha determinação de seguir Deus Todo-Poderoso. Resolvi seguir 

a Deus pelo resto da minha vida e buscar tornar-me uma pessoa que ama a Deus. Através da 

perseguição cruel do governo do Partido Comunista Chinês, eu experimentei pessoalmente o 

amor, cuidado e proteção de Deus. Se a palavra de Deus não tivesse me guiado a cada passo do 

caminho, dando-me força e fé, eu jamais teria sido capaz de suportar toda a tormenta e tortura 

desumana que sofri. Através da minha experiência dessa situação singular, vim a ver plenamente 

que o governo do Partido Comunista Chinês é, na verdade, o diabo Satanás que resiste e hostiliza 

a Deus. Em sua tentativa de transformar a China num país ateísta e de controlar o mundo inteiro, 

ele não para diante de nada e faz de tudo em seu poder para expulsar Deus deste mundo. Ele caça, 

prende e persegue freneticamente aqueles que seguem a Deus com o objetivo de erradicar todos 

os seguidores de Deus, prendendo todos em sua rede, e, assim, abolir totalmente a obra de Deus. 

O governo do Partido Comunista Chinês é, de fato, incrivelmente maligno! Nada mais é do que 

uma besta demoníaca que engole as pessoas de uma só vez — é uma força perversa e satânica das 

trevas que desafia o céu, impede a justiça e capacita o mal. Na China, o governo do Partido 

Comunista Chinês deixa à solta os malfeitores que oprimem e abusam das boas pessoas comuns, 

dando-lhes até uma participação em seu poder legal e político. Fraterniza e vagabundeia com os 



gângsteres e bandidos envolvidos em prostituição, jogos e tráfico de drogas; até ajuda a proteger 

os interesses deles. São apenas os seguidores de Deus, que seguem a senda correta na vida, que o 

governo do Partido Comunista Chinês vê como seus inimigos, os oprimindo e prendendo 

arbitrariamente e perseguindo ao ponto de muitas famílias de crentes serem separadas, seus entes 

queridos se espalharem em todas as direções e serem impedidos de voltar para casa. Muitos deles 

são incapazes de se estabelecer, obrigados a levar uma vida de perambulação longe de casa. Ainda 

outros são sujeitos a uma tortura cruel e são espancados ao ponto de paralisia ou morte por causa 

de sua crença em Deus… Está abundantemente claro que o governo do Partido Comunista Chinês 

é o algoz selvagemente desumano do homem, o diabo, Satanás. No fim, ele não escapará da 

punição justa de Deus pelos pecados monstruosos que cometeu. Pois, muito tempo atrás, Deus 

Todo-Poderoso disse: “O ninho dos demônios certamente será despedaçado por Deus, 

e vocês estarão ao lado de Deus — vocês pertencem a Deus e não pertencem a esse 

império de escravos. Há muito tempo Deus tem abominado essa sociedade obscura 

até os ossos. Ele range os dentes, desesperado para fincar os pés nessa velha 

serpente perversa e odiosa, de modo que nunca mais volte a se erguer e nunca mais 

volte a abusar do homem; Ele não perdoará suas ações do passado, Ele não tolerará 

seu engano do homem, Ele acertará as contas para cada um de seus pecados ao longo 

das eras; Deus não será nem um pouco leniente com o líder de todo o mal, [1] Ele o 

destruirá completamente” (de ‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra manifesta em carne”). A 

justiça de Deus é digna de louvor e elogio, e Ele banirá e destruirá o reino de Satanás. O reino de 

Deus será estabelecido aqui na terra, e a glória de Deus certamente permeará todo o universo!  

 

Nota de rodapé: 

1. “Líder de todo o mal” se refere ao velho diabo. Esta frase expressa aversão extrema. 

 

16. Guiada pelas palavras de Deus, superei a repressão das forças das 

trevas 

Por Wang Li, Província de Zhejiang 

Eu acreditava no Senhor Jesus junto com minha mãe desde pequena; nos dias em que seguia o 

Senhor Jesus, muitas vezes fiquei comovida com o Seu amor. Senti que Ele nos amou tanto que foi 

crucificado e derramou até a última gota do Seu sangue para nos redimir. Naquela época, os irmãos 

e as irmãs de nossa igreja eram todos amorosos e solidários, mas infelizmente nossa fé no Senhor se 

deparou com a perseguição e a repressão pelas mãos do governo do Partido Comunista Chinês. O 

governo do Partido Comunista Chinês define o cristianismo e o catolicismo como “xie jiaos” e rotula 

as reuniões realizadas pelas igrejas domésticas como “reuniões ilegais”. A polícia costumava invadir 

nossos locais de reuniões com frequência, dizendo que tínhamos que primeiro ter a aprovação do 

governo e obter uma permissão antes de poder realizar reuniões, caso contrário seríamos presos, 

multados ou mandados para a prisão. Certa vez, minha mãe e outros cinco ou seis irmãos foram 



presos e interrogados durante um dia inteiro. No final, a investigação policial confirmou que todos 

eram apenas cristãos comuns, e foram soltos. Contudo, a partir de então, tivemos que nos encontrar 

em segredo para evitar os ataques do governo; apesar de tudo isso, nossa fé nunca enfraqueceu. No 

final de 1998, um parente meu pregou para mim que o Senhor Jesus havia retornado como Deus 

Todo-Poderoso que havia se tornado carne nos últimos dias. Esse parente também leu para mim 

muitas das palavras de Deus Todo-Poderoso, que me deixaram totalmente emocionada. Fiquei certa 

de que as palavras de Deus Todo-Poderoso são as declarações às igrejas por meio do Espírito Santo 

e que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Pensar que eu poderia realmente me reunir 

com o Senhor durante a minha vida me deixou mais comovida do que sou capaz de descrever e chorei 

lágrimas de alegria. A partir de então, devorei avidamente as palavras de Deus todos os dias e, a 

partir delas, compreendi muitas verdades e muitos mistérios — meu espírito ressecado ganhou rega 

e sustento. Aproveitando o prazer e o conforto trazidos a nós pela grande obra do Espírito Santo, eu 

e meu marido mergulhamos na felicidade e alegria de estar reunidos com o Senhor. Muitas vezes 

aprendíamos a cantar hinos e dançávamos em louvor a Deus com outros irmãos e irmãs e 

frequentemente nos reuníamos para ter comunhão baseada nas palavras de Deus. Meu espírito se 

sentiu renovado e revigorado, e eu senti como se já pudesse ver diante de meus olhos a bela cena do 

reino se manifestando na terra e todos em júbilo. Contudo, não havia como prever que, enquanto 

seguíamos a Deus e trilhávamos a senda correta na vida com uma fé crescente, o governo do Partido 

Comunista Chinês começaria a nos perseguir cruelmente. 

No dia 28 de outubro de 2002, várias outras irmãs e eu estávamos realizando uma reunião. 

Durante a reunião, outra irmã e eu saímos para realizar uma tarefa, mas antes de chegarmos muito 

longe, ouvi-a dizer atrás de mim: “Por que você está me prendendo?” Antes que eu tivesse a chance 

de reagir, um policial à paisana se aproximou e me segurou, dizendo: “Você vem comigo para a 

delegacia!” antes de me escoltar para uma viatura. Fomos levadas para a delegacia e, assim que saí 

do carro, vi que as outras seis irmãs que estavam no encontro também tinham sido presas e trazidas. 

A polícia ordenou que tirássemos a roupa e nos submetêssemos a uma revista. Eles encontraram 

dois pagers comigo, identificando-me como líder da igreja e, como tal, me classificaram como alta 

prioridade para o interrogatório. Um policial gritou comigo: “Quando você começou a acreditar em 

Deus Todo-Poderoso? Quem pregou para você? Com quem você se encontrou? Qual é a sua posição 

na igreja?” Ser interrogada com tanta agressividade por ele me deixou muito nervosa, e eu não tinha 

ideia de como lidar com isso. Tudo o que eu podia fazer era orar silenciosamente a Deus, pedindo 

que Ele me protegesse para que eu não O traísse. Depois de orar, lentamente me recompus e decidi 

ficar em silêncio. Vendo que eu não estava falando, o policial ficou com raiva e me bateu 

violentamente na cabeça. Instantaneamente fiquei tonta e atordoada, e meus ouvidos começaram a 

zumbir. Então trouxeram uma das irmãs e ordenaram que identificássemos uma à outra. Vendo que 

não faríamos o que eles disseram, eles ficaram furiosos e ordenaram que eu tirasse meus sapatos 

forrados de algodão e ficasse descalça no chão gelado de cimento. Eles também me fizeram ficar com 

as costas contra a parede e me chutariam com força se minha postura vacilasse um pouco. Já era 



outono naquela época; a temperatura estava caindo e chovia levemente. Eu estava com tanto frio 

que meu corpo inteiro tremia e meus dentes batiam incessantemente. O policial andava de um lado 

para o outro e, batendo na mesa, me ameaçava: “Estamos seguindo você há muito tempo. Temos 

muitas maneiras de fazer você falar hoje e, se você não falar, deixaremos você congelar até a morte 

ou a mataremos de fome ou bateremos em você até a morte! Vamos ver quanto tempo você dura!” 

Eu fiquei com um pouco de medo quando o ouvi dizer isso e então clamei a Deus em meu  coração: 

“Ó Deus! Eu não quero ser um Judas nem Te trair. Por favor, protege-me e concede-me a coragem 

e a fé de que preciso para combater Satanás, de modo que consiga dar testemunho de Ti”. Depois de 

orar, pensei nas palavras de Deus que diziam: “Seu caráter é o símbolo de autoridade, o 

símbolo de tudo que é justo, o símbolo de tudo que é bom e belo. Mais que isso, é um 

símbolo Daquele que não pode ser[a] vencido nem invadido pelas trevas nem por 

qualquer força inimiga e é, também, um símbolo Daquele que não pode ser ofendido 

(nem Ele tolerará ser ofendido)[b] por qualquer ser criado. Seu caráter é o símbolo do 

mais alto poder” (de ‘É muito importante entender o caráter de Deus’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). “Sim”, pensei. “Deus possui autoridade e poder e Sua autoridade e poder não podem ser 

derrubados por nenhuma força inimiga ou escuridão. Por mais cruéis que sejam os lacaios do 

Partido Comunista Chinês, eles estão todos nas mãos de Deus e, enquanto eu confiar em Deus e 

cooperar com Ele, certamente eu os vencerei”. Com a clara orientação fornecida pelas palavras de 

Deus, de repente encontrei minha fé e coragem e não senti mais tanto frio. Depois de ficar lá por 

mais de três horas, a polícia me escoltou de volta a uma viatura e me levou a uma casa de detenção. 

Na tarde do dia seguinte à minha chegada à prisão, dois policiais, um homem e uma mulher, 

vieram me interrogar. No sotaque da minha cidade natal, eles me chamaram pelo meu nome e 

tentaram passar a impressão de que estavam do meu lado. O homem se apresentou como chefe da 

Seção de Religião do Departamento de Segurança Pública e disse: “Os policiais da delegacia já 

reuniram informações sobre você. O que você fez não é realmente grande coisa e arranjamos uma 

viagem especial para levá-la de volta para casa. Se você nos contar tudo quando chegarmos lá, ficará 

bem”. Eu não sabia que tipo de carta eles tinham na manga, mas, quando o ouvi dizer isso, um raio 

de esperança entrou no meu coração. Pensei comigo mesma: “Os moradores locais de onde eu sou 

são pessoas boas; então talvez eles me deixem ir, mesmo que eu não lhes conte nada”. Ao contrário 

das minhas expectativas, no entanto, quando estávamos voltando para a minha cidade natal, a 

polícia expôs sua verdadeira natureza bestial e tentou me forçar a entregar as chaves da minha casa. 

Eu sabia que eles queriam vasculhar minha casa e pensei em todos os livros das palavras de Deus e 

nas listas de nomes de irmãos e irmãs que eu tinha lá. E assim, eu fiz uma oração sincera a Deus: “Ó 

Deus Todo-Poderoso! Por favor, protege os livros das palavras de Deus e as listas que tenho em casa 

para que não caiam nas mãos de Satanás…” Eu me recusei a entregar minhas chaves. A polícia me 

levou para o meu prédio e me manteve trancada dentro do carro enquanto meu apartamento era 

invadido. Sentada no carro, orei sem cessar a Deus, e cada segundo que passava era um tormento. 

Depois de um longo tempo, a polícia voltou e disse com raiva: “Você é realmente estúpida, sabia 



disso? Não existe um único livro em sua moradia e você faz todo esse esforço para ajudar as pessoas 

da igreja”. Quando os ouvi dizer isso, meu coração ansioso finalmente começou a relaxar e agradeci 

a Deus por Sua proteção do fundo do meu coração. Foi só mais tarde que soube que a polícia nunca 

encontrou nenhum livro em minha casa e que levou mais de 4.000 yuanes em dinheiro, um celular 

e todas as minhas fotos e as da minha família. Felizmente minha irmã mais nova estava lá quando a 

polícia chegou e, assim que esta saiu, ela correu para entregar todos os livros das palavras de Deus 

e materiais de fé deixados ali para a igreja. No dia seguinte, a polícia voltou a revistar o local, mas 

saiu de mãos vazias mais uma vez. 

Ao cair da noite, a polícia me levou à delegacia local e começou a me fazer as mesmas perguntas 

que tinham feito antes. Vendo que eu ainda não estava falando, chamaram uma pastora da Igreja 

das Três Autonomias para tentar me persuadir. “Se você não é cristã na Igreja das Três Autonomias, 

então você está seguindo o caminho errado”, disse ela. Eu a ignorei e me limitei a orar 

silenciosamente a Deus para proteger meu coração. Quanto mais ela falava, mais ultrajantes suas 

alegações iam se tornando, até que ela começou a difamar e blasfemar contra Deus sem motivo. 

Cheia de indignação, eu retruquei: "Pastora, você arbitrariamente condena Deus Todo-Poderoso, 

mas o Livro do Apocalipse não afirma muito claramente ‘aquele que é, e que era, e que há de 

vir, o Todo-Poderoso’ (Apocalipse 1:8)? Você não tem medo de ofender o Espírito Santo 

deliberadamente condenando Deus assim? O Senhor Jesus disse certa vez, ‘Se alguém falar 

contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro ’ 

(Mateus 12:32). Você não tem medo?” A pastora ficou sem palavras e só lhe restou sair depois de tal 

repreensão. No meu coração, agradeci a Deus por me levar a triunfar sobre esse obstáculo. Quando 

viu que sua jogada não funcionou, a polícia me pediu para escrever algo em um pedaço de papel. 

Não consegui imaginar por que eles estavam pedindo que eu fizesse aquilo e então ore i 

silenciosamente a Deus; então percebi que este era um dos esquemas astuciosos de Satanás e 

recusei-me a escrever, dizendo que não sabia escrever. Mais tarde, descobri em uma conversa entre 

os dois policiais que eles haviam me pedido para escrever algo para que pudessem verificar minha 

caligrafia e assim confirmar que os cadernos que encontraram no local da reunião haviam sido 

escritos por mim e então usar isso para apresentar queixa contra mim. Isso me mostrou que aqueles 

policiais não passavam de cães e lacaios treinados pelo governo do Partido Comunista Chinês, que 

eram capazes de se esforçar ao máximo e se envolver em qualquer método secreto concebível para 

perseguir os fiéis — eles são realmente muito insidiosos, astutos, perversos e odiosos! Depois de ver 

claramente os rostos vis dos cães treinado, que perseguem aqueles que acreditam em Deus, 

silenciosamente tomei uma decisão: nunca dobrarei o joelho ou me curvarei a Satanás!  

Eles me interrogaram sem parar por horas até cerca da meia-noite, mas o chefe da Seção de 

Religião não conseguiu extrair nada de mim. De repente, ele pareceu se transformar em uma fera 

devoradora e gritou com raiva para mim: “Diacho, eu deveria bater o ponto às 23:00 h. Mas você é 

uma dor de cabeça tão grande que tive que ficar aqui e, se eu não a fizer sofrer por isso, você não 

entenderá completamente a situação!” Enquanto ele dizia isso, ele puxou minha mão direita sobre 



a mesa e pressionou-a firmemente. Então pegou uma vara grossa com cerca de cinco ou seis 

centímetros de diâmetro e bateu com força no meu pulso. Após o primeiro golpe, as principais veias 

do meu pulso começaram a inchar e, em seguida, todos os músculos ao redor começaram a inchar 

também. Eu gritei de dor e tentei puxar minha mão para trás, mas ele a segurou com força. Enquanto 

me golpeava, ele gritou: “Isto é por se recusar a escrever! Isto é por se recusar a falar! Vou bater em 

você com tanta força que você nunca escreverá outra palavra!” Ele continuou batendo no meu pulso 

por cinco ou seis minutos antes de finalmente parar. Naquela época, minha mão havia inchado como 

uma toranja e, quando ele me soltou, rapidamente retirei minha mão para atrás das costas. Mas o 

policial perverso veio por trás, agarrou minhas mãos e começou a espancá-las freneticamente 

enquanto estavam pendentes no ar e dizia: “Você usa essas mãos para fazer coisas para o seu Deus, 

certo? Vou quebrá-las, aleijá-las, e veremos como você conseguirá fazer qualquer coisa! Então 

veremos se aqueles que acreditam em Deus Todo-Poderoso ainda vão te querer!” Ouvi-lo dizer isso 

me deixou cheia de ódio por essa gangue de policiais malignos. Eles se comportam de maneira tão 

perversa e agem contrariamente ao céu; eles apenas permitem que as pessoas sejam escravas do 

governo do Partido Comunista Chinês e trabalhem até o osso para ele, mas não permitem que as 

pessoas acreditem em Deus ou adorem o Criador. Em uma tentativa de me forçar a trair a Deus, esse 

policial não teve nenhum receio em me atormentar com tortura cruel — eles são realmente uma 

horda de bestas e demônios em forma humana e são muito perversos e reacionários! O policial me 

bateu três vezes daquela maneira; minhas mãos e braços foram espancados até ficarem pretos, e 

roxos e meus pulsos e as costas de minhas mãos estavam tão inchados que pareciam prestes  a 

explodir — a dor era insuportável. No momento em que eu sofria de extrema dor, alguns versos de 

um hino das palavras de Deus vieram à mente: “Assim, durante estes últimos dias vocês 

devem dar testemunho de Deus. Não importa quão grande seja o sofrimento de vocês, 

devem continuar até o fim e, mesmo em seus últimos suspiros, ainda assim vocês 

devem ser fieis a Deus e ficar à mercê de Deus; só isso é realmente amar a Deus e 

apenas isso é o testemunho forte e retumbante” (de ‘Busque amar a Deus, não importa quão 

grande seja seu sofrimento’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). As palavras de Deus 

animaram meu coração e pensei: “Isso mesmo. Deus trabalha incansavelmente dia e noite para nos 

salvar. Ele cuida de nós e fica conosco sempre e mostra amor e misericórdia sem limites por nós. 

Agora, quando Satanás está tentando me coagir a trair a Deus e entregar meus irmãos e irmãs, Deus 

espera fervorosamente que eu dê testemunho firme e retumbante Dele. Como eu poderia 

decepcioná-Lo ou machucá-Lo?” Pensando nisso, eu segurei minhas lágrimas e disse a mim mesma 

que era forte, não fraca ou covarde. O governo do Partido Comunista Chinês não estava me 

perseguindo e me prejudicando tão cruelmente porque me odiava pessoalmente, mas por causa de 

sua essência que resiste a Deus e que odeia Deus. Seu objetivo ao me tratar dessa maneira era me 

fazer trair e rejeitar a Deus e fazer com que eu aceite seu controle e minha escravização para sempre. 

No entanto, eu sabia que nunca poderia ceder a isso, mas tinha de ficar firme ao lado de Deus e 

envergonhar Satanás. Eu cantei esse hino repetidamente em minha mente e senti meu espírito 



gradativamente se fortalecer. Após me espancar, aquele policial perverso ordenou que vários 

policiais me vigiassem, e eles acabaram me mantendo acordada a noite toda. Quando eu começava 

a fechar os olhos, eles gritavam comigo ou me davam um chute. Mas motivada pelo amor de Deus 

como eu era, não cedi a eles. 

No dia seguinte, o chefe da Seção de Religião veio me interrogar novamente. Vendo que eu ainda 

não estava falando, ele pegou uma vara e bateu com força nas minhas coxas. Depois de várias 

pancadas, minhas pernas começaram a inchar a ponto de eu sentir minhas calças apertando em 

volta das minhas pernas inchadas. Outro policial maligno ficou de um lado me provocando, dizendo: 

“Se o Deus em que você acredita é tão grande, por que Ele não vem ajudá-la agora que estamos 

torturando você?” Ele também disse várias outras coisas que caluniam e blasfemam contra Deus. Eu 

estava sofrendo e zangada e, em meu coração, respondi às suas blasfêmias pensando: “Vocês, legião 

de demônios, Deus lhes dará a retribuição de acordo com suas más ações! Agora é a hora em que 

Deus os expõe e reúne os fatos de suas ações perversas!” Pensei então nestas palavras de Deus: 

“Milhares de anos de ódio estão concentrados no coração, milênios de 

pecaminosidade estão gravados no coração — como isso poderia não inspirar 

aversão? Vingue Deus, elimine completamente Seu inimigo, não permita que ele 

continue a correr desenfreado, não permita mais que ele cause tantos problemas 

quanto deseje! Agora é a hora: desde muito o homem tem reunido toda a sua força, 

tem dedicado todos os seus esforços, tem pago cada preço para isto, para arrancar a 

face hedionda desse demônio e para permitir que as pessoas, que foram cegadas e 

suportaram todo tipo de sofrimento e dificuldade, se ergam de sua dor e deem as 

costas para esse velho diabo mau” (de ‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Pelas palavras de Deus, percebi Sua vontade urgente e Seu ardente chamado e entendi que o governo 

do Partido Comunista Chinês está condenado a ser destruído por Deus. Embora eu estivesse sendo 

submetida à cruel perseguição do governo do Partido Comunista Chinês naquela época, a sabedoria 

de Deus é exercida com base nos ardilosos planos de Satanás, e Deus estava usando o que estava 

acontecendo comigo para que eu pudesse ver claramente sua essência demoníaca e para que eu 

pudesse discernir o bem do mal. Assim, o verdadeiro amor e o verdadeiro ódio puderam surgir 

dentro de mim; eu seria capaz de abandonar e rejeitar o governo do Partido Comunista Chinês de 

uma vez por todas e voltar meu coração para Deus, para que eu pudesse dar testemunho de Deus e 

envergonhar Satanás. Depois de entender a vontade de Deus, um tremendo sentimento de força 

surgiu dentro de mim e resolvi jurar lealdade a Deus e abandonar Satanás. Embora eu estivesse 

constantemente sendo submetida a tortura cruel e embora meu corpo inteiro estivesse sem energia 

e minhas pernas estivessem doendo de modo insuportável, confiando na força que Deus me deu, eu 

ainda me sentia capaz de não dizer nada (depois descobri que minhas pernas tinham sido 

espancadas até ficarem pretas e roxas, e ainda hoje um dos músculos da minha perna direita 

permanece atrofiado). Por fim, o chefe da Seção de Religião não pôde fazer nada além de sair 

exasperado. 



No terceiro dia, os policiais malignos me interrogaram e me espancaram mais uma vez, parando 

apenas depois de terem praguejado vezes suficientes e estarem cansados de me bater. Depois disso, 

uma policial se aproximou de mim e, fingindo preocupação, disse: “Já nos foram trazidas aqui 

algumas pessoas que acreditavam em Deus Todo-Poderoso. Elas não nos disseram nada e foram 

condenadas a dez anos de prisão. Como ficar quieta ajuda você de alguma maneira a sair disso tudo? 

Você poderia desperdiçar dez anos inteiros neste lugar e então, quando sair, seu Deus não vai mais 

querer você e será tarde demais para se arrepender…” Ela disse várias outras coisas para tentar me 

enganar pela conversa, mas eu continuei orando em silêncio, pedindo a Deus que protegesse meu 

coração para que eu não fosse vítima dos ardilosos planos de Satanás. Depois de orar, parte de um 

hino veio à minha mente: “Por mim mesmo, estou disposto a buscar-Te e a seguir-Te. 

Agora queres me abandonar, mas eu ainda quero seguir-Te. Independentemente de 

Tu me quereres ou não, eu ainda Te amarei e no final devo ganhar-Te. Eu Te ofereço 

meu coração e, não importando o que fizeres, eu Te seguirei por toda a minha vida.  

Custe o que custar, tenho de amar-Te e tenho de ganhar-Te; não descansarei até 

ganhar-Te” (de ‘Estou determinado a amar a Deus’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos 

novos”). “Sim”, pensei. “Agora acredito em Deus e sigo a Deus, porque é o que quero fazer. Não 

importa se Deus me quer ou não — mesmo assim, seguirei a Deus até o fim!” As palavras de Deus 

trouxeram clareza à minha mente e percebi que Satanás estava fazendo todo o possível para semear 

discórdia entre mim e Deus, para que eu ficasse desanimada, negasse a Deus e finalmente traísse a 

Deus como Judas. Nesse momento, a única maneira de derrotar Satanás e me tornar testemunha da 

vitória de Deus sobre Satanás era manter a fé Nele e permanecer leal a Ele. “Se eu for enviada para 

a prisão ou não e seja qual for o meu fim, tudo está nas mãos de Deus”, pensei comigo mesma. “Como 

quer que Deus decida arranjar e orquestrar minha vida, não tenho nada a dizer sobre esse assunto e 

confio profundamente que tudo que Deus faz é para me salvar. Embora eu possa ter de passar sem 

o conforto da carne na prisão, o que eu ganho é satisfação espiritual. Além disso, ir para a prisão em 

nome de Deus seria minha honra, enquanto que, se eu traísse a Deus por desejar conforto físico, 

perderia toda a dignidade e integridade e minha consciência nunca mais teria paz”. Por essa razão, 

eu decidi silenciosamente: mesmo que eu seja enviada para a prisão, continuarei leal a Deus até o 

fim; dedico meu verdadeiro amor a Deus para que Satanás seja humilhado e derrotado de uma vez 

por todas! A polícia perversa tentou fazer o jogo de policial bom, policial mau e me sujeitou a torturas 

cruéis por três dias e três noites, mas não obteve pistas de mim. Sem mais opções, tudo o que podia 

fazer era me levar, machucada e ferida como eu estava, e me trancar na casa de detenção. Enquanto 

me trancavam, um dos policiais disse maliciosamente: “Vamos deixar você recuperar o fôlego e 

depois a interrogaremos novamente!” 

Cinco dias depois, a polícia maligna veio me interrogar mais uma vez, só que dessa vez eles se 

revezaram para me desgastar. Eles ordenaram que eu me sentasse em uma cadeira fria de metal e 

depois algemaram minha mão direita nela. Eles fixaram uma barra de metal na frente do meu peito 

para me impedir de me mover, e meus pés pendiam acima do chão. Eles fizeram isso para que eu 



não conseguisse mover um músculo e, em pouco tempo, minhas mãos e meus pés ficaram 

dormentes. A polícia perversa me disse: “Toda pessoa acorrentada a esta cadeira acaba nos dizendo 

tudo o que sabe. Se você não falar em um dia, ficará presa por dois dias. Se você não começar a falar 

em dois dias, serão três dias. Eu não estou pedindo muito de você. Eu só quero que você me diga 

quem são os líderes da sua igreja”. Graças a Deus por me dar força, pois o tempo todo eu me apeguei 

apenas a um pensamento: nunca entregarei ninguém! Eles me interrogaram repetidamente, não me 

deram nada para comer nem para beber e não me deixaram usar o banheiro. Naquela noite, para 

me impedir de adormecer, eles me mantiveram algemada à cadeira por uma mão, mas me fizeram 

ficar de pé ao lado dela enquanto continuavam a me interrogar. Eu estava exausta e com fome, e 

meu corpo inteiro ficou dormente. Eu simplesmente não conseguia ficar em pé sozinha e só 

conseguia me manter em pé encostada na cadeira. Mas, no instante em que eu ia me apoiar na 

cadeira ou pensava em adormecer, um policial balançava uma longa vara de bambu na frente do 

meu rosto e me batia com ela, e eles não me deixaram fechar os olhos uma vez sequer a noite toda. 

Isso durou dois dias e fiquei tão fraca que todo o meu corpo ficou mole e fraco. Eu não tinha ideia 

de quanto tempo eles continuariam me fazer passar por isso; eu tinha medo de não aguentar, trair 

a Deus e me tornar um Judas, e então clamei a Deus repetidamente: “Ó Deus! Minha carne é tão 

fraca e minha estatura é tão pequena. Por favor, impede que eu me torne um Judas”. No momento 

em que eu estava clamando urgentemente a Deus, um dos policiais perversos pegou um livro das 

palavras de Deus e leu: “Não terei mais misericórdia daqueles que não Me ofereceram 

sequer um pingo de lealdade em tempos de adversidade, pois Minha misericórdia vai 

só até esse ponto. Além disso, não tenho apreço algum por quem quer que já tenha Me 

traído e gosto ainda menos de Me associar com quem trai os interesses de seus 

amigos. Esse é Meu caráter, seja quem for a pessoa. Eu devo lhes dizer isto: não 

receberá Minha clemência pela segunda vez quem partir Meu coração, e quem tiver 

sido fiel a Mim ficará no Meu coração para sempre” (de ‘Prepare boas ações suficientes para 

o seu destino’ em “A Palavra manifesta em carne”). A luz encheu meu coração — Deus não estava 

me mostrando o caminho? Vi que Deus realmente estava cheio de expectativa e preocupação por 

mim e, para me manter firme, ele usou esse policial maligno aqui neste ninho de demônios para ler 

as palavras de Deus para mim. Por essa via, Deus estava claramente me dizendo que Ele ama e 

abençoa aqueles que permanecem leais a Ele em meio à adversidade, e que Ele odeia e rejeita aqueles 

que são fracos o suficiente para traí-Lo. Como eu poderia deixar de corresponder às expectativas de 

Deus em vista do Seu amor e da Sua misericórdia? Quando terminou de ler, o policial maligno 

perguntou: “É isso que seu Deus quer que você faça? Ou seja, que fique calada?” Eu não respondi e, 

surpreendentemente, o policial pensou que eu não o tinha ouvido; então ele leu a passagem várias 

vezes e me fez a mesma pergunta repetidamente. Vi como Deus é sábio e todo-poderoso: quanto 

mais o policial maligno lia as palavras de Deus, mais cada palavra ficava gravada em meu coração e, 

da mesma forma, mais forte minha fé ficava. Eu resolvi que, por mais que esses demônios tentassem 

extrair uma confissão de mim, eu nunca me tornaria um Judas!  



No terceiro dia, a polícia maligna me fez subir e descer as escadas, passando de uma sala de 

interrogatório para outra, a fim de consumir toda a energia que me restava. Esse tormento continuou 

até meu corpo ficar completamente exausto e minhas pernas tremerem e ficar incrivelmente difícil 

levantá-las para subir as escadas. Por causa da fé e força que as palavras de Deus me deram, no 

entanto, ainda me recusei a abrir a boca. Eles me interrogaram até o anoitecer, mas ainda não 

tinham nada para mostrar, e então me ameaçaram, dizendo: “Mesmo que você não diga uma 

palavra, ainda podemos condená-la. Vamos dar um jeito em você!” Ouvi-los dizer isso despertou 

algum medo em mim e pensei: “De que outra forma eles podem me torturar? Estou completamente 

exausta e não posso continuar por muito mais tempo…” Então clamei a Deus, dizendo: “Ó Deus! Por 

favor, me ajuda. Tenho muito medo de não aguentar mais. Por favor, protege-me e guia-me para 

que eu saiba como cooperar Contigo”. Eu senti a força aumentar dentro de mim depois dessa oração 

e não senti mais tanta dor. E, assim, no meu momento mais doloroso e difícil, através da oração 

contínua, Deus me concedeu fé e força para continuar. 

No início da manhã do quarto dia, vendo que três dias seguidos de interrogatório não tinham 

dado nenhum resultado, a polícia maligna tirou minhas algemas e me jogou no chão com raiva. 

Então mandaram que eu me ajoelhasse e não me levantasse. Aproveitando o fato de já estar de 

joelhos, comecei uma oração silenciosa a Deus: “Ó Deus! Eu sei que Tua proteção me permitiu 

superar esses últimos dias de tortura, interrogatório e tentativas de extrair uma confissão e não 

tenho palavras para agradecer por Teu amor e Tua misericórdia. Ó Deus! Embora eu não tenha ideia 

de como a polícia maligna me torturará a seguir, não importa o que aconteça, eu nunca Te  trairei, 

nem jamais entregarei meus irmãos e minhas irmãs. Peço que Tu continues me concedendo fé e 

força e me mantenhas firme”. Quando terminei minha oração, senti uma grande onda de força 

crescer dentro de mim e fiquei muito consciente de que estava sendo mantida no amor de Deus. Não 

importava como aqueles demônios me atormentassem, eu sabia que Deus me guiaria para superar 

tudo. Depois de algum tempo, a polícia perversa talvez tenha adivinhado que eu estava orando a 

Deus e, resmungando de raiva, gritou e berrou xingamentos contra mim. Um deles pegou um jornal, 

enrolou-o em uma espécie de cone e brutalmente bateu contra minha têmpora. Tudo ficou preto, e 

eu caí no chão inconsciente. Eles jogaram água gelada em cima de mim para me acordar e, através 

da névoa que toldava a minha mente, ouvi um dos policiais malignos me ameaçando. “Se você não 

nos contar tudo o que sabe, vou bater em você até você morrer ou até você ficar aleijada!  Ninguém 

nunca saberá se eu te espancar até a morte e nenhum de seus irmãos ou suas irmãs se atreveria vir 

aqui”. Eu também ouvi outro dizer: “Esqueça. Se você continuar batendo nela assim, ela realmente 

morrerá. Ela é um caso perdido. Não conseguiremos nada com ela”. Eu não pude deixar de suspirar 

aliviada quando ouvi isso, pois sabia que era Deus mostrando entendimento pela minha fraqueza e 

que Ele mais uma vez havia aberto uma saída para mim. No entanto, a polícia maligna ainda não 

estava disposta a admitir a derrota e assim trouxeram minha irmã mais nova e meu filho, que não 

eram crentes em Deus, para tentar me convencer a falar. Quando minha irmã viu meus olhos roxos 

e minhas mãos inchadas e machucadas, ela não só não tentou fazer com que eu falasse o que a polícia 



queria, mas também chorou e disse: “Li, acredito que você é incapaz de fazer qualquer coisa ruim. 

Permaneça forte”. Vendo minha irmã me encorajando, o policial virou-se para meu filho e disse: “É 

melhor conversar com sua mãe e fazê-la cooperar conosco, e então ela pode ir para casa e cuidar de 

você”. Meu filho olhou para mim e não respondeu ao policial. Quando ele estava prestes a sair, 

caminhou até mim e disse de repente: “Mãe, não se preocupe comigo. Você se cuida e eu cuido de 

mim”. Vendo como meu filho era maduro e sensível, fiquei indescritivelmente comovida, e apenas 

acenei vigorosamente com a cabeça e chorei enquanto eles escoltavam ele e minha irmã para fora 

da sala. Esse evento me permitiu experimentar o amor e o cuidado de Deus por mim mais uma vez. 

Deus estava demonstrando compreensão pela minha fraqueza, pois, nos últimos dias, a pessoa com 

quem mais me preocupei foi meu filho. Eu tinha medo de que, sem mim lá, ele não fosse capaz de se 

virar sozinho. O que me preocupava ainda mais era que, sendo tão jovem, quando chegasse à 

delegacia para me ver, ele passaria por uma lavagem cerebral para me odiar por acreditar em Deus. 

Para minha surpresa, no entanto, ele não só não foi envolvido pelas conversas caluniosas e 

venenosas da polícia maligna, mas, em vez disso, ele me confortou. Vi então como Deus é 

verdadeiramente maravilhoso e onipotente! O coração e o espírito do homem são realmente 

orquestrados por Deus. Depois que meu filho e minha irmã foram embora, a polícia maligna me 

ameaçou mais uma vez, dizendo: “Se você ainda não falar, acredite ou não, nós a torturaremos  por 

mais alguns dias e noites. E mesmo que você não fale, ainda podemos condená-la de três a cinco 

anos de prisão…” Tendo experimentado muitos feitos de Deus, fiquei cheia de fé Nele e, por isso, eu 

disse, decidida e determinada: “O pior que pode acontecer é que eu morra nas suas mãos! Você pode 

torturar minha carne, mas nunca poderá influenciar meu coração. Mesmo que meu corpo morra, 

Deus ainda terá minha alma”. Vendo que eu permanecia inflexível, nada restou à polícia perversa 

senão terminar o interrogatório e me levar de volta à minha cela. Testemunhar a triste figura feita 

por Satanás em sua derrota total me trouxe uma alegria sem igual e eu realmente entendi que apenas 

Deus é o Soberano de todas as coisas e que nossas vidas e mortes estão inteiramente em Suas mãos. 

Embora eu não recebesse comida ou água por dias e meu corpo estivesse devastado, o amor de Deus 

estava comigo sempre. Suas palavras eram uma fonte constante de fé e força, permitindo-me 

derrotar tenazmente as tentativas de Satanás de extrair uma confissão de mim pela polícia, 

revezando-se para me desgastar. Isso me permitiu apreciar verdadeiramente como a força vital de 

Deus é grande e transcendente — a força que Deus nos dá é inesgotável e não está sujeita às 

limitações da carne. 

Vários dias depois, o governo do Partido Comunista Chinês inventou a acusação de perturbação 

da ordem pública e, depois de me condenar a três anos de reeducação através de trabalho, a polícia 

me levou a um campo de trabalho. Levei uma vida desumana lá, trabalhando sem parar desde o 

amanhecer até o anoitecer. Como minhas mãos haviam sido mutiladas por todos aqueles 

espancamentos, os músculos das costas das minhas mãos ficaram tão tensos nos primeiros seis 

meses da minha sentença que nem tive forças para lavar minhas roupas. Sempre que chovia, meus 

braços doíam e inchavam porque meu sangue não conseguia circular adequadamente pelos vasos 



sanguíneos. Apesar disso, os guardas da prisão me forçaram a exceder minha quota diária todos os 

dias, caso contrário, minha sentença seria aumentada. Além disso, eles impuseram um horário 

muito rigoroso para nós que acreditávamos em Deus; sempre tinha alguém nos observando 

enquanto tomávamos nossas refeições, enquanto nos lavávamos e até quando íamos ao banheiro… 

A dor no meu corpo, sobrecarregado com o trabalho, além do tormento psicológico, tudo me fez 

sofrer de forma indescritível. Senti que três anos naquele lugar seriam demais para mim e que eu 

não conseguiria continuar. Em muitas ocasiões, pensei em suicídio como uma maneira de acabar 

com meu sofrimento. Com muita dor, fiz uma oração a Deus: “Ó Deus, Tu sabes como minha carne 

é fraca. Estou sofrendo muito agora e realmente não aguento mais. Eu quero mesmo morrer. Por 

favor, me ilumina e me guia, me dá força de vontade e a fé que preciso para continuar…” Deus 

mostrou bondade comigo, pois me fez pensar em um hino das palavras de Deus: “Deus Se tornou 

carne desta vez para fazer tal obra, para concluir a obra que Ele ainda há de terminar, 

para levar esta era ao fim, para julgar esta era, para salvar os pecadores mais 

profundos do mundo do mar de aflição e os transformar completamente. Muitas são 

as noites de insônia que Deus suporta em prol da obra da humanidade. Das alturas às 

mais baixas profundezas, Ele desceu ao inferno vivo no qual o homem vive para passar 

Seus dias com o homem; Ele nunca Se queixou da mesquinharia entre os homens, 

nunca censurou o homem por sua desobediência, mas resiste à maior humilhação 

quando realiza pessoalmente Sua obra. […] Mas para o bem de toda a humanidade, 

para que toda a humanidade possa encontrar descanso mais cedo, Ele suportou a 

humilhação e sofreu injustiça para vir à terra e entrou pessoalmente no ‘inferno’ e no 

‘Hades’, na cova do tigre, para salvar o homem” (de ‘Cada estágio da obra de Deus é para a 

vida do homem’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Ao contemplar essas palavras, meu 

coração foi inspirado e renovado pelo amor de Deus. Pensei em como, para salvar a humanidade, 

que é tão profundamente corrupta, Deus se tornou carne e desceu dos lugares mais altos aos lugares 

mais baixos, correndo um grande risco ao vir à China — o covil do diabo — para realizar Sua obra. 

Ele sofreu grande humilhação e dor, perseguição e adversidade e, no entanto, Deus está sempre se 

despendendo em silêncio, sem queixa e sem arrependimento, pelo bem da humanidade. Deus realiza 

todo esse trabalho apenas para ganhar um grupo de pessoas que levam em consideração Sua 

vontade, que voltam seu rosto para a justiça e nunca se rendem e nunca desistem. Eu me encontrava 

nessa situação porque Deus queria usá-la para fortalecer minha vontade e aperfeiçoar minha fé e 

minha obediência a Ele; Ele havia permitido que essa situação acontecesse comigo para me fazer 

entender e entrar na verdade. A pequena quantidade de sofrimento pela qual eu estava sofrendo não 

é digna de menção quando comparada com a dor e humilhação que Deus sofreu. Se eu não pudesse 

suportar uma quantidade tão pequena de sofrimento na prisão, não estaria me provando indigna 

dos esforços ingentes que Deus havia realizado por minha causa? Além disso, a orientação de Deus 

me permitiu superar todas as torturas cruéis que a polícia maligna reservara para mim quando fui 

presa. Há muito Deus havia me permitido ver Seus feitos maravilhosos em ação, então eu não 



deveria ter uma fé ainda mais firme e continuar a dar belo testemunho Dele? Pensando nisso, minha 

força voltou e eu decidi imitar a Cristo: não importava o quanto a situação fosse dolorosa ou difícil, 

eu continuaria vivendo obstinadamente. Depois disso, sempre que eu achava que minha vida no 

campo de trabalho estava ficando demais para mim, eu cantava esse hino e cada vez que fazia isso, 

as palavras de Deus me davam inesgotável fé e força, e eu me inspirava a prosseguir. Naquela época, 

várias outras irmãs da igreja também eram mantidas presas no campo de trabalho. Confiando na 

sabedoria que Deus nos concedeu, sempre que tínhamos a oportunidade, escrevíamos palavras de 

Deus em notas e as repassávamos umas às outras ou compartilhávamos algumas palavras umas com 

as outras quando o acaso permitia — nós nos apoiamos e encorajamos mutuamente. Apesar de 

estarmos todas presas naquele covil de demônios do governo do Partido Comunista Chinês, 

trancadas dentro daqueles muros altos e completamente isoladas do mundo exterior, foi justamente 

por isso que passamos a valorizar cada uma das palavras de Deus muito mais e valorizar ainda mais 

a inspiração que Deus deu a cada uma de nós, e foi por isso que nossos corações se uniram daquela 

maneira tão estreita. 

No dia 29 de outubro de 2005, minha sentença foi cumprida na íntegra e finalmente fui solta. 

No entanto, apesar de estar fora da prisão, ainda não conseguia recuperar minha liberdade. A polícia 

estava sempre enviando pessoas para monitorar meus movimentos e ordenou que eu comparecesse 

mensalmente na delegacia. Embora eu estivesse em minha própria casa, parecia que eu estava presa 

dentro de uma prisão invisível e precisava estar constantemente em guarda contra os informantes 

do Partido Comunista Chinês. Mesmo estando em casa, ainda precisava ser incrivelmente cuidadosa 

ao ler as palavras de Deus, com medo de que a polícia viesse a qualquer momento. Além disso, por 

estar sendo monitorada tão de perto, não tinha como ver meus irmãos e minhas irmãs ou participar 

da vida da igreja. Isso era doloroso para mim, e cada dia parecia um ano. Acabei não aguentando 

viver uma vida sob monitoramento e repressão, ser forçada a deixar a igreja e todos os meus irmãos 

e minhas irmãs; então deixei minha cidade natal e encontrei um emprego em outro lugar. 

Finalmente pude retomar o contato com a igreja e voltei a participar da vida da igreja. 

Depois de experimentar a perseguição pelas mãos do governo do Partido Comunista Chinês, vi 

completa e claramente sua essência demoníaca e hipócrita que engana o público, a fim de ganhar 

elogios para si mesmo e tive certeza de que não passa de uma gangue de demônios que blasfema 

contra o céu e se opõe a Deus. O governo do Partido Comunista Chinês é realmente a personificação 

de Satanás, a encarnação do próprio diabo; meu ódio contra ele é profundo e juro continuar sendo 

seu inimigo mortal. Durante toda essa adversidade, também apreciei de verdade a onipotência e a 

soberania de Deus e Seus feitos maravilhosos, experimentei a autoridade e o poder das palavras de 

Deus e realmente senti o amor de Deus e Sua grande salvação: quando estive em perigo, foi Deus 

quem esteve sempre ao meu lado, esclarecendo-me e iluminando-me através de Suas palavras, 

concedendo-me fé e força, guiando-me para superar uma tortura cruel após outra e me conduzindo 

por três longos e escuros anos em cativeiro. Confrontada com a vasta salvação de Deus, a gratidão 

toma conta de mim, minha fé é redobrada e decidi isto: não importa quão grandes sejam as 



dificuldades que devo enfrentar no futuro, sempre confiarei na orientação e liderança das palavras 

de Deus para repelir todas as influências das trevas e seguirei firmemente a Deus até o fim!  

 

Notas de rodapé: 

a. O texto original diz: “é um símbolo de ser incapaz de ser”. 

b. O texto original diz: “como também um símbolo de ser incapaz de ser ofendido (e de não tolerar ser 

ofendido)”. 

 

17. Deus é a força da minha vida 

Por Xiaohe, Província de Henan 

No que parece ser um piscar de olhos, eu segui Deus Todo-Poderoso por quatorze anos. Durante 

esses anos, experimentei altos e baixos, e com frequência a senda foi difícil, mas porque tenho a 

palavra de Deus, assim como o Seu amor e misericórdia me acompanham, me senti especialmente 

realizada. Nesses quatorze anos, a experiência mais memorável foi minha prisão em agosto de 2003. 

Enquanto estava sob custódia, fui brutalmente torturada pela polícia do Partido Comunista Chinês, 

que me deixou quase inválida. Foi Deus Todo-Poderoso quem me guardou e protegeu e quem, 

muitas e muitas vezes, usou Suas palavras para me guiar, o que finalmente me permitiu vencer a 

tortura por aqueles demônios, ficar firme e testificar. Durante essa experiência, senti 

profundamente o extraordinário poder das palavras de Deus Todo-Poderoso e o poder de Sua força 

vital, pelo que determinei que Deus Todo-Poderoso é o único Deus verdadeiro que detém soberania 

sobre todos e governa todas as coisas. E ainda mais, Ele é minha única salvação, o Único em quem 

posso confiar, e nenhum poder inimigo pode me separar de Deus ou me impedir de seguir Seus 

passos. 

Lembro-me daquela noite, quando eu e duas de minhas irmãs estávamos reunidas, quando, de 

repente, ouvimos o cachorro latir do lado de fora, assim como o som de pessoas pulando o muro do 

quintal. Pouco depois, ouvimos alguém batendo à porta com urgência, gritando: “Abram a porta! 

Vocês estão cercadas!” Rapidamente juntamos e guardamos nossas coisas, mas bem naquele 

momento, a porta caiu ruidosamente para dentro e a luz de várias lanternas brilhou em nossa 

direção, cegando-nos de modo que tivemos que fechar os olhos. Imediatamente, mais de uma dúzia 

de pessoas correu para dentro do quarto e nos empurrou com força contra a parede, enquanto 

gritava: “Não se movam! Portem-se bem!” Depois disso, eles fizeram uma busca pela casa, 

quebrando tudo como bandidos. Justo naquele momento, ouvi os pipocos de dois disparos vindos 

do lado de fora, seguidos pelo grito de um dos policiais dentro da casa: “Nós as pegamos! Três delas!” 

Eles nos algemaram e nos enfiaram rudemente numa van da polícia. Àquela altura, meus sentidos 

já tinham retornado e eu entendi que havíamos sido presas pela polícia. Uma vez dentro do veículo, 

um dos policiais, com um bastão elétrico na mão, gritou: “Todas vocês, ouçam aqui: fiquem quietas, 

porque eu vou dar um choque em quem se mover e, mesmo que isso mate vocês, eu não estarei 

infringindo a lei!” Durante o percurso, dois desses policiais malvados tinham me espremido entre 



eles no meio do banco do carro, um deles agarrou minhas pernas e as colocou em seu colo, puxando-

me para os seus braços. Lascivamente, ele disse: “Perderei minha chance se eu não tirar vantagem 

de você!”. Ele me segurou apertado, embora eu lutasse com todas as forças, até que outro policial 

disse: “Pare de brincadeiras! Vamos nos apressar e terminar a missão para que possamos acabar 

com isso”. Só então ele me soltou. 

Eles nos levaram para a delegacia e nos trancaram em uma sala minúscula e, em seguida, 

algemaram separadamente cada uma de nós a cadeiras de metal. A pessoa designada para nos 

guardar perguntou severamente o nosso nome e onde morávamos. Eu estava nervosa e não sabia o 

que deveria dizer, então orei silenciosamente a Deus, pedindo-Lhe sabedoria e as palavras certas a 

dizer. Foi aí que as palavras de Deus me iluminaram: “Sempre tendo os interesses da família 

de Deus em primeiro lugar, não importa o que você esteja fazendo, aceitando a 

observância de Deus e se submetendo aos arranjos de Deus” (de ‘Como está seu 

relacionamento com Deus?’ em “A Palavra manifesta em carne”). Isso! Eu tinha que colocar os 

interesses da família de Deus em primeiro lugar. Não importava o quanto pudessem me torturar e 

atormentar, eu não poderia entregar meus irmãos e irmãs, nem poderia me tornar um Judas e trair 

a Deus. Eu precisava permanecer firme e dar testemunho de Deus. Depois disso, não importando 

como me questionasse, eu o ignorei. Na manhã seguinte, quando estavam para nos levar para a casa 

de detenção, o oficial de polícia lascivo disse: “Fizemos uma batida para pegar vocês! Tivemos que 

ficar procurando até que as encontramos!” Enquanto me algemava, apalpou meus seios, o que me 

deixou furiosa. Nunca imaginei que a Polícia do Povo me assediaria daquele jeito em plena luz do 

dia. Não passavam de gângsteres e bandidos. Foi realmente nojento e odioso!  

Na casa de detenção, para me fazerem dizer-lhes meu endereço de casa e informações sobre 

minha fé em Deus, a polícia primeiro enviou uma policial para me persuadir e me lisonjear fingindo 

ser boazinha. Quando notaram que não estava funcionando, fizeram um vídeo de mim à força e 

disseram que levariam o vídeo para a estação de TV e o usariam para arruinar minha reputação. No 

entanto, eu sabia que eu era simplesmente uma crente em Deus que buscava a verdade e trilhava a 

senda correta da vida, que eu não tinha feito nada desonroso, nem nada ilegal ou criminoso. Assim, 

em tom ofendido, respondi: “Façam o que bem lhes entender!”. Quando viram que seu truque não 

estava funcionando, esses policiais malignos decidiram me torturar cruelmente. Como se eu fosse 

uma criminosa da pesada, eles me puseram em algemas e grilhões que pesavam cinco quilos e me 

escoltaram até um veículo para me levar para o interrogatório. Como os grilhões em meus pés eram 

tão pesados, eu tive que arrastá-los pelo chão enquanto caminhava. Era muito difícil andar, e só 

precisei dar alguns passos para que a pele dos pés rachasse e ficasse em carne viva. Já no veículo, 

eles imediatamente colocaram um saco preto cobrindo minha cabeça, e fui espremida entre dois 

policiais. Chocada, de repente pensei comigo mesma: “Esses policiais malignos não têm nenhuma 

humanidade, e não há como saber que crueldades farão para me torturar. O que acontecerá se eu 

não aguentar?” Então, rapidamente, orei a Deus: “Deus Todo-Poderoso! Minha carne é fraca diante 

das circunstâncias que estou prestes a suportar. Por favor, protege-me e me dá fé. Não importa que 



torturas me sobrevenham, desejo permanecer firme em meu testemunho e Te satisfazer e me recuso, 

absolutamente, a Te trair”. Entramos num prédio, e eles removeram o saco de minha cabeça e me 

fizeram ficar em pé um dia inteiro. Naquela noite, um policial sentou-se em frente a mim, cruzou as 

pernas e me disse em tom selvagem: “Responda minhas perguntas, coopere e você será liberta! Há 

quantos anos você crê em Deus? Quem pregou para você? Quem é o líder de sua igreja?”. Quando 

eu não respondi, ele gritou com raiva: “Parece que você não me responderá a não ser que nós lhe 

esclareçamos a alternativa!”. Ele me mandou levantar as mãos acima da cabeça e não me mover 

enquanto eu ainda continuava de pé. Em pouco tempo, meus braços começaram a doer, e eu não 

conseguia mantê-los acima da cabeça, mas ele não me permitia abaixá-los. Só depois que eu estava 

suando e tremendo toda e não consegui mais manter os braços erguidos, ele me permitiu abaixá-los, 

mas ainda não permitia que eu me sentasse. Exigiu que eu ficasse em pé até o amanhecer. A essa 

altura, minhas pernas e pés estavam dormentes e inchados. 

Na manhã do segundo dia, começaram a me interrogar novamente, mas eu ainda me recusava 

a dizer-lhes qualquer coisa. Tiraram um lado de minhas algemas (acorrentadas) e, então, o líder 

deles me bateu violentamente nas costas dos joelhos com um bastão de madeira de dez centímetros 

de grossura e setenta de comprimento, forçando-me a me ajoelhar. Então, ele enfiou o bastão na 

greta atrás de meus joelhos, puxou meus braços por baixo do bastão e me forçou a colocar as algemas 

novamente. Imediatamente, meu peito ficou comprimido, era difícil respirar e os tendões dos 

ombros ficaram esticados a ponto de partir. Minhas panturrilhas estavam tão tensas que pareciam 

prestes a arrebentar. Era tão doloroso que meu corpo todo tremia. Cerca de três minutos depois, 

tentei ajustar minha posição, mas não consegui me suportar e, com um baque, caí para trás sobre o 

traseiro, com o rosto virado para cima. Um dos quatro policiais na sala mandou dois dos outros se 

colocarem um de cada lado e puxarem o bastão de madeira para baixo com uma das mãos enquanto 

puxavam meus ombros para a frente com a outra, instruindo o terceiro a segurar minha cabeça em 

suas mãos e chutar minhas costas com seu pé, colocando-me agachada, posição que, então, me 

mandaram manter. Mas todo o meu corpo doía insurportavelmente, e não demorou muito para que 

eu caísse novamente, momento em que me colocaram agachada outra vez. Continuei a cair e ser 

puxada para a posição agachada uma vez atrás da outra, e esse tormento durou cerca de uma hora 

até que, finalmente, quando eles ficaram todos sem ar e suados, o líder disse: “Já chega, já chega, 

estou cansado demais para isso!” Só aí eles removeram o instrumento de tortura. Eu me sentia toda 

fraca e me deitei no chão, ofegante, completamente lânguida. A esse ponto, as algemas tinham 

esfregado meus pulsos até arrancar a pele e, por baixo dos grilhões, meus tornozelos estavam 

cobertos de sangue. Sentia tanta dor que eu suava e tremia toda, e quando o suor se infiltrava em 

minhas feridas, a dor era a de ser cortada com uma faca. Em tal estado de miséria, não podia evitar, 

mas gritar em meu coração: “Ó Deus! Salva-me, não posso aguentar isso muito tempo!”. Naquele 

momento, as palavras de Deus me iluminaram: “Quando as pessoas estão preparadas para 

sacrificar a própria vida, tudo se torna insignificante e ninguém consegue vencê-las. 

O que poderia ser mais importante que a vida?” (de ‘Capítulo 36’ das Interpretações dos 



mistérios das palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). As 

palavras de Deus imediatamente tornaram tudo claro para mim. Satanás sabe que as pessoas 

estimam muito a própria carne e temem a morte mais ainda, então ele esperava cruelmente ferir 

minha carne para me fazer temer a morte e daí me levar a trair a Deus. Era esse o seu esquema, mas 

Deus também estava usando o esquema de Satanás para testar a minha fé e a minha lealdade a Ele. 

Deus queria que eu desse testemunho Dele na presença de Satanás e assim humilhar Satanás. 

Quando entendi a vontade de Deus, novamente encontrei minha fé e minha força, assim como a 

determinação de permanecer firme e testificar de Deus até mesmo ao custo de minha própria vida. 

Quando fiz o juramento de colocar minha vida em risco para satisfazer a Deus, minha dor diminuiu 

grandemente, e eu também não me senti mais tão angustiada e miserável. Depois disso, a polícia me 

mandou ficar em pé e disse com raiva: “Pensei que lhe havia mandado ficar em pé! Vamos ver quanto 

tempo você dura!”. E assim, me forçaram a ficar ali de pé até escurecer. De noite, quando fui ao 

banheiro, minhas pernas estavam inchadas e cobertas de sangue coagulado por causa dos grilhões, 

de modo que eu só conseguia arrastar os pés pelo chão um pouco de cada vez. Era incrivelmente 

difícil para me mover, pois cada vez que me mexia, sentia uma dor cortante nos pés e, a cada passo, 

ficava uma nítido rastro de sangue fresco. Levei quase uma hora para andar os trinta metros até o 

banheiro e de volta. Naquela noite, não pude evitar de massagear as minhas pernas inchadas com 

as mãos, e era um desconforto tanto encolhê-las para perto de mim como esticá-las. Eu sentia uma 

dor extrema, mas o que me consolava era que, porque eu tinha a proteção de Deus, eu não havia 

traído a Deus. 

Na manhã do terceiro dia, esses policiais malignos novamente usaram o mesmo método para 

me torturar. Cada vez que eu caía, o policial líder ria maliciosamente e dizia: “Que tombo bonito! 

Vamos dar outro!”. Então, eles me levantavam e eu caía de novo, e ele dizia: “Gosto de você nessa 

posição, fica bonito. Faça outra vez!” Eles me torturaram assim repetidamente por quase uma hora, 

até que finalmente pararam, exaustos, com suor na testa. Eu caí no chão, com a cabeça para cima, 

sentido como se o céu estivesse girando. Não podia parar de tremer, correntes de suor salgado 

tornavam impossível que eu abrisse os olhos, meu estômago revirava tão forte que eu queria vomitar. 

Parecia que eu estava para morrer. Foi quando as palavras de Deus brilharam apareceram em minha 

mente: “‘Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais 

abundantemente um eterno peso de glória’. […] O grande dragão vermelho é 

perseguidor e inimigo de Deus; assim, nessa terra, aqueles que creem em Deus estão 

sujeitos a humilhação e perseguição. É por isso que essas palavras se tornarão 

realidade no seu grupo de pessoas” (de ‘A obra de Deus é tão simples quanto o homem 

imagina?’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me fizeram entender que, na 

China, uma nação governada por demônios, onde crer em Deus e segui-Lo é garantia de que você 

sofrerá muitos danos e humilhação, Deus pretende usar essa perseguição para fazer um grupo de 

vencedores e assim derrotar Satanás. É justamente nessas horas que devemos manifestar a glória de 

Deus e dar testemunho de Deus. O fato de eu ter sido capaz de fazer a minha parte para a glória de 



Deus é a minha honra. Guiada pelas palavras de Deus, não só descobri uma força poderosa, mas 

também declarei a Satanás em meu coração: “Demônio vil, eu me fortaleci, e não importa como me 

torture, não me submeterei a você. Mesmo se eu morrer, juro permanecer com Deus”. Quando o 

policial principal viu que eu ainda não respondia suas perguntas, irado, removeu o bastão e disse 

enfuriado: “Vai, fique em pé! Vamos ver quanto tempo dura a sua teimosia. Vamos ter um longo 

jogo com você. Tenho certeza que ainda vamos quebrar você!”. Não tive escolha senão levantar-me 

em agonia, mas minhas pernas estavam tão inchadas e doídas que eu não conseguia ficar em pé 

direito, tive que me apoiar na parede. Naquela tarde, o policial principal me disse: “Quando outras 

pessoas ‘rodam no balanço’, todas elas falam na primeira vez. Você aguenta um bocado de abuso! 

Veja o estado de suas pernas, mesmo assim você não fala. Não sei onde você consegue forças…”. 

Depois disso, ele olhou para mim novamente e berrou: “Já fiz tanta gente derramar seus segredos, 

e você ousa lutar contra mim? Hum! Mesmo que não soltemos sua língua, ainda podemos sentenciá-

la de oito a dez anos e faremos as prisioneiras xingarem você e baterem em você todos os dias! Vamos 

dar um jeito em você!”. Quando o ouvi dizer isso, pensei: “Deus está comigo, então, mesmo se você 

me sentenciar de oito a dez anos, não tenho medo”. Vendo que não respondi, deu um tapa com raiva 

na própria coxa, bateu o pé e disse: “Gastamos dias tentando quebrar você. Se todos fossem iguais a 

você, como poderia fazer meu trabalho?”. Sorri por dentro ao ouvi-lo dizer isso, porque Satanás era 

impotente, fortemente derrotado pela mão de Deus! Naquele momento não pude evitar de pensar 

nas palavras de Deus: “A força de vida de Deus pode prevalecer sobre qualquer poder; 

além do mais, ela ultrapassa qualquer poder. Sua vida é eterna; Seu poder, 

extraordinário, e Sua força vital não é facilmente vencida por qualquer ser criado ou 

força inimiga” (de ‘Só o Cristo dos últimos dias pode dar ao homem o caminho de vida eterna’ em 

“A Palavra manifesta em carne”). Cada palavra de Deus é a verdade e, naquele dia, eu a experimentei 

pessoalmente. Eu não havia comido nem bebido nada, nem dormido por três dias, havia sido 

torturada tão perversamente e ainda estava resistindo, e isso era inteiramente devido à força que 

Deus me dava. Deus estava me guardando e protegendo. Sem Deus como meio forte apoio, eu teria 

sido quebrada muito antes. A força vital de Deus é de fato extraordinariamente poderosa, e Deus é 

realmente onipotente! Depois de testemunhar os feitos de Deus, minha fé para dar testemunho de 

Deus diante de Satanás ficou mais forte. 

Na manhã do quarto dia, os policiais malignos me forçaram a estender os braços para a frente 

à altura dos meus ombros e manter-me meio agachada, em seguida colocaram uma vara de madeira 

no dorso de minhas mãos. Não demorou muito para que eu não pudesse manter a posição. Minhas 

mãos dobraram e a vara caiu no chão. Eles a pegaram e a usaram para bater selvagemente nas juntas 

de meus dedos e joelhos, cada golpe causando uma dor lancinante, e então me forçaram a continuar 

na posição meio agachada. Após vários dias de tortura, minhas pernas já estavam inchadas e doídas, 

assim, depois de me agachar só por um momento, minhas pernas não conseguiam suportar meu 

peso, e eu caí pesadamente no chão. Eles me levantaram outra vez, mas no minuto em que me 

largaram eu caí de novo. Isso se repetiu várias vezes. Minhas nádegas já estavam tão machucadas 



que não aguentavam mais bater contra o chão daquele jeito, e eu sentia tanta dor que comecei a suar 

por todo o corpo. Eles me atormentaram dessa maneira por cerca de uma hora. Em seguida, 

ordenaram que eu me sentasse no chão, então trouxeram uma tigela com uma água salgada grossa 

e me mandaram bebê-la. Eu me recusei, então, um desses policiais malignos agarrou os lados de 

meu rosto, enquanto um outro pôs uma das mãos em minha testa e forçou minha boca a abrir com 

a outra e derramou a água por minha garganta. A água salgada tinha um sabor amargo e adstringente 

em minha garganta, meu estômago instantaneamente parecia estar em chamas e foi tão insuportável 

que eu queria gritar. Quando viram meu desconforto, disseram cruelmente: “Você não vai sangrar 

tão facilmente quando nós batermos em você depois de beber água salgada”. Eu mal conseguia 

conter a fúria que eu senti quando ouvi aquilo. Nunca tinha imaginado que a Polícia do Povo da 

China, supostamente justa, pudesse ser tão sinistra e maliciosa. Esses demônios cruéis não tinham 

só a intenção de brincar comigo e me machucar, mas estavam dispostos a me humilhar. Naquela 

noite, um desses policiais malignos veio até mim, se agachou e tocou meu rosto com sua mão 

enquanto me dizia palavras imundas. Eu estava tão furiosa que lhe cuspi direto na cara. Ele ficou 

com tanta raiva que me deu um forte tapa, vi estrelas e meus ouvidos tiniram. Em tom ameaçador, 

então, ele disse: “Você ainda não experimentou o resto de nossas técnicas de interrogatório. Se você 

morrer aqui, ninguém jamais saberá. Confesse ou nós ainda poderemos nos divertir de muitas 

formas com você!” Naquela noite, eu me deitei no chão, completamente incapaz de me mover. Eu 

queria ir ao banheiro, então me mandaram me levantar por conta própria. Usando todas as minhas 

forças, consegui ficar em pé lentamente, mas caí de novo depois de dar um só passo. Não podia me 

mexer, então uma policial teve que me arrastar até o banheiro, onde desmaiei novamente. Quando 

acordei, estava de volta ao meu próprio quarto. Vi que minhas pernas estavam tão inchadas que a 

pele brilhava, as algemas e grilhões estavam incrustadas profundamente na pele de meus pulsos e 

tornozelos, sangue e pus exsudando das feridas, e era mais doloroso do que eu poderia descrever. 

Pensei no resto das técnicas de tortura que o oficial que tocou meu rosto tinha acabado de dizer que 

eles usariam em mim, e não pude evitar um sentimento de fraqueza, então, orei a Deus: “Deus! Eu 

não sei que mais esses diabos farão para me atormentar, e não conseguirei resistir por muito mais 

tempo. Por favor, guia-me, dá-me fé, concede-me forças e permite que eu dê testemunho de Ti.” 

Após orar, lembrei-me do sofrimento de Deus nas duas vezes em que encarnou para salvar a 

humanidade: na Era da Graça, para redimir a humanidade, os soldados e a multidão se divertiram 

às custas do Senhor Jesus, bateram Nele e O insultaram, fizeram-No usar uma coroa de espinhos e, 

finalmente, Ele foi pregado na cruz enquanto ainda estava vivo; hoje, Deus assumiu um risco ainda 

maior ao vir em carne para operar em um país ateu e, silenciosamente e sem reclamar, suportou ser 

perseguido e preso pelo governo do Partido Comunista Chinês, assim como aturou a resistência, a 

rejeição e a condenação selvagem do mundo religioso. Mais uma vez, lembrei-me das palavras de 

Deus: “O sofrimento com que vocês se deparam agora não é o mesmo sofrimento de 

Deus? Vocês estão sofrendo com Deus, e Deus está sofrendo com as pessoas. Hoje, 

todos vocês participam da tribulação, do reino e da paciência de Cristo, e no final, 



vocês obterão a glória. Esse tipo de sofrimento é significativo, mas você devem estar 

absolutamente resolvidos. Você tem que entender a importância do sofrimento de 

hoje e porque você tem que sofrer desse modo. Busque um pouco da verdade nisso e 

entenda um pouco a intenção de Deus, e então você terá a determinação para suportar 

o sofrimento” (de ‘Somente buscando a verdade você pode obter mudanças em seu caráter’ em 

“Registros das falas de Cristo”). É verdade, há muito tempo, Deus suportou o sofrimento ao qual eu 

era submetida. Deus era inocente, mas, para salvar a humanidade corrupta, Deus levou sobre Si 

cada tormento e humilhação, enquanto o sofrimento que eu estava suportando era puramente de 

modo que eu mesma pudesse alcançar a salvação verdadeira. Pensando bem na questão, notei que 

meu próprio sofrimento mal era digno de ser mencionado em comparação com o sofrimento que 

Deus suportou. Finalmente, entendi a imensidão do tormento e da humilhação que Deus suportou 

para nos salvar e senti que o amor de Deus pela humanidade realmente é poderoso e altruísta! Em 

meu coração, senti um desejo e um anseio por Deus. Por meio de meu sofrimento, Deus me permitiu 

ver mais de Seu poder e autoridade e apreciar que Suas palavras são a força vital do homem e 

poderiam levar-me a vencer qualquer dificuldade; por meio desse sofrimento, Deus também estava 

refinando minha fé, atenuando minha vontade e me permitindo compensar o que me faltava e 

aperfeiçoar minhas deficiências. Entendi a vontade de Deus e notei que o sofrimento que eu suportei 

naquele dia era um grande dom da graça de Deus e que Deus estava comigo, então, eu não estava 

sozinha. Não pude deixar de lembrar um hino da igreja: “Deus é meu apoio, o que há para temer? 

Quero lutar com Satanás até o fim. Deus nos levanta, devemos deixar tudo para trás e lutar para dar 

testemunho de Cristo. Deus cumprirá Sua vontade na terra. Dedicarei meu amor e lealdade a Deus. 

Darei as boas-vindas ao retorno de Deus quando Ele descer em glória, e me reencontrarei com Ele 

quando o reino de Cristo for realizado” (de ‘O reino’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). 

No quinto dia, esses policiais malignos continuaram a me fazer ficar na posição meio agachada. 

Minhas pernas e pés já estavam tão inchados que eu não conseguia ficar em pé de modo algum, 

então os policiais me rodearam e me empurraram de um para o outro. Alguns deles também tiraram 

vantagem de minha condição para me apalpar. Atordoada, eu só pude deixar que brincassem comigo 

como se fosse uma boneca. Já havia sido atormentada ao ponto de minha cabeça rodar e minha visão 

ficar embaçada. Mas justo quando eu não podia mais suportar, de repente, ouvi passos do lado de 

fora da porta, então os policiais correram até a porta, fechando-a, e cessando seu jogo cruel. Eu sabia 

que isso era Deus tendo misericórdia de mim e aliviando a minha dor. Naquela noite, um dos 

policiais malignos veio até mim, tirou o sapato e pôs seu pé fedorento em frente ao meu rosto, 

dizendo lascivamente: “O que você está pensando enquanto está sentada aí? Pensa em homens? Bem, 

que tal isso? O que você acha do fedor do meu pé? Eu acho que você está sentindo falta exatamente 

do meu chulé!” Seu linguajar imundo me encheu de raiva. Encarei-o furiosamente e, enquanto 

olhava para seu rosto sem vergonha e nojento, relembrei como eu havia sido repetida e 

caprichosamente atormentada e humilhada. Eles não tinham a mínima humanidade, eram piores 

do que bestas, não passavam de um bando de demônios totalmente desprovidos de razão, e eu 



odiava esses diabos até o tutano! Por meio de minhas experiências pessoais ao longo dos últimos 

dias, vi que a Polícia do Povo, que eu tinha considerado o próprio modelo de respeitabilidade no 

passado, não passava de vilões desavergonhados. Isso me deu a determinação de abandonar Satanás 

e permanecer firme e testificar para satisfazer a Deus. 

Pelo sexto dia, comecei a dormir involuntariamente. O chefe dos policiais declarou 

orgulhosamente: “Finalmente você está começando a cair no sono! Quer dormir? Esqueça! Vai ser 

privação do sono até quebrarmos você! Vamos ver quando tempo você dura!” Eles me vigiavam em 

turnos, e no momento em que eu fechava os olhos ou cochilava, eles batiam na mesa com seus 

chicotes, ou usavam uma vara fina para bater em minhas pernas, que estavam tão inchadas que a 

pele brilhava, ou violentamente puxavam meus cabelos, ou pisoteavam meus pés, e cada vez eu 

despertava assustada. Às vezes, eles chutavam os grilhões, e quando o metal tocava minhas feridas 

purulentas, a dor era suficiente para me acordar com um choque. Finalmente, minha cabeça doía 

tanto que parecia explodir, a sala parecia estar girando, e eu caí de cabeça no chão e desmaiei… Em 

meio ao meu torpor inconsciente, ouvi o médico dizer: “Vocês não a deixaram comer nem dormir 

por dias? Vocês estão sendo duros demais. E esses grilhões já estão incrustados na carne. Ela não os 

pode usar mais.” Depois que o doutor saiu, a polícia me pôs grilhões de dois quilos e meio e 

aplicaram remédio, só então é que eu voltei à consciência. Eu sabia que havia sobrevivido somente 

por causa da onipotência de Deus, porque Deus estava me protegendo secretamente, aliviando 

minha dor e diminuindo minha tortura por falar através do médico. Eu tinha mais fé em Deus do 

que nunca e encontrei a determinação para batalhar contra Satanás até o fim. Deus era meu forte 

apoio e meu refúgio. Eu sabia que, sem a permissão de Deus, independentemente de quanto me 

torturasse, Satanás não poderia tirar minha vida. 

Na manhã do sétimo dia, eu estava fatigada demais para resistir por mais tempo e continuava 

caindo no sono. Um dos policiais malignos, vendo minha condição, pisava constantemente nos  

dedos dos meus pés, beliscava o dorso de minhas mãos e esbofeteava meu rosto. Naquela tarde, a 

polícia do mal novamente me pediu informações sobre a igreja. Rapidamente, orei a Deus: “Ó Deus! 

Estou tão privada de sono que não consigo pensar claramente. Por favor, protege-me e dá-me uma 

mente límpida, para que eu possa dar testemunho de Ti em todo tempo”. Graças à proteção de Deus, 

apesar de estar desperta por sete dias e seis noites, sem comida, sem água e sem dormir, minha 

mente se tornou completamente lúcida e, independentemente de quanto me tentassem, eu ainda 

não lhes tinha dito nada. Depois disso, o policial principal trouxe uma lista de obreiros missionários 

que eu havia escrito e tentou me forçar a divulgar outros nomes. Mas após experimentar a crueldade 

infligida por esses diabos, eu não estava disposta a deixar nenhum de meus irmãos e irmãs caírem 

em suas mãos, então, eu clamei a Deus para que me desse forças e, quando o policial não estava 

prestando atenção, me lancei para frente, agarrei a lista de nomes, enfiei-a na boca e a engoli. Dois 

dos policiais malignos me xingaram iradamente enquanto avançavam correndo para tentar forçar 

minha boca a abrir e me bateram cruelmente no rosto. Os golpes fizeram sangue fluir dos cantos de 

minha boca, fizeram minha cabeça girar e o meu rosto inchar. 



Depois de vários rounds de interrogação inútil, não tiveram escolha senão desistir, então, me 

enviaram de volta à casa de detenção. Os policiais na casa de detenção viram como eu estava 

severamente machucada e ficaram com medo de assumir a responsabilidade se eu morresse ali, 

então se recusaram a me aceitar. Frustrados, os interrogadores malignos foram forçados a me levar 

para o hospital para que eu fosse entubada para receber oxigênio. Depois disso, me levaram de volta 

para a casa de detenção, e eu fiquei em coma por quatro dias e noites. Quando as outras prisioneiras 

me acordaram, eu desmaiei mais duas vezes. Finalmente, o governo do Partido Comunista Chinês 

me sentenciou a um ano e nove meses de reeducação por meio do trabalho pelo crime de “integrar 

uma organização Xie Jiao”. No entanto, por ter sido tão severamente torturada, eu estava paralisada 

e não conseguia caminhar, e a polícia do campo de trabalho não me aceitaria, então a polícia 

publicou um vídeo sobre mim na televisão. Três meses mais tarde, meu marido finalmente soube o 

que tinha acontecido comigo e gastou 12.000 yuans como fiança para me tirar da prisão em soltura 

supervisionada. Quando meu marido veio me buscar, eu estava machucada demais para andar, 

então ele me carregou até o carro. Depois de voltar para casa, os médicos que me examinaram 

determinaram que eu tinha dois discos intervertebrais deslocados, que eu seria incapaz de cuidar de 

mim mesma no futuro e que eu estava paralisada para o resto da vida. Pensei que eu passaria o 

restante de minha vida deitada numa cama, mas graças à misericórdia de Deus e o tratamento 

continuado, um ano depois, meu corpo lentamente começou a se recuperar. Eu genuinamente 

testemunhei o poder onipotente de Deus, assim como Seu amor por mim. Graças a Deus, eu pude 

reassumir meus deveres como um ser criado! 

Por meio desses sofrimentos e dificuldades, embora tivesse provado a dor ao máximo, eu 

também ganhei uma riqueza de vida. Não só vi claramente a essência demoníaca do governo do 

Partido Comunista Chinês, mas, ainda mais importante, vi a autoridade e o poder das palavras de 

Deus e senti a vastidão e extraordinariedade da força vital de Deus: na minha maior fraqueza e maior 

impotência, foi Deus quem me deu força e coragem e quem me deu fé para me libertar das forças 

das trevas de Satanás; quando minha carne não podia mais aguentar tortura e tormento, Deus 

arranjou pessoas, questões e coisas para aliviar meu fardo; quando eu estava sendo atormentada 

pelos demônios até ficar inconsciente, a obra maravilhosa de Deus abriu uma senda e me livrou do 

perigo com segurança… Depois de experimentar essas coisas, eu vi que Deus sempre esteve ao meu 

lado, me guardando e protegendo, caminhando comigo. O amor de Deus por mim é, sem dúvida, 

grande! Deus é a força da minha vida, minha ajuda e apoio sempre que necessito deles, e desejo 

dedicar-me de corpo e alma a Deus, buscar conhecer a Deus e viver uma vida significativa!  

 

18. Provando o amor de Deus em meio à adversidade 

Chen Lu, Província de Zhejiang 

Nasci na década de 1980 em uma aldeia — nós éramos uma família de agricultores por gerações. 

Eu me joguei em meus estudos para que eu pudesse fazer vestibular para a faculdade e escapar da 

vida de pobreza e atraso da aldeia. Quando comecei o ensino médio, encontrei A História da Arte 



Ocidental, e quando vi tantas pinturas belas como “Gênesis”, “O Jardim do Éden” e “A Última Ceia”, 

só então percebi que havia um Deus no universo que criou todas as coisas. Não pude deixar de ter 

um coração que anseia por Deus. Depois de me formar na faculdade, encontrei um trabalho bom 

com muita facilidade e depois encontrei um grande parceiro. Eu finalmente havia realizado minhas 

próprias esperanças, assim como as dos meus antepassados. Havia escapado da linhagem dos meus 

ancestrais de manter o rosto para o chão e as costas para o céu, e, em 2008, o nascimento de uma 

criança acrescentou muito mais alegria à minha vida. Olhando para tudo o que eu tinha em minha 

vida, acreditava que deveria ter uma vida feliz e confortável. No entanto, enquanto eu estava 

desfrutando dessa vida bela e invejável, eu nunca conseguia me livrar dessa vaga sensação de vazio 

no fundo do meu coração. Isso me fez sentir muito confusa e desamparada. 

Em novembro de 2008, minha família me falou do evangelho dos últimos dias de Deus Todo-

Poderoso. Através das palavras de Deus eu finalmente entendi que Ele é a fonte da vida da 

humanidade, e que Suas palavras são a força motriz e o pilar de nossas vidas. Se abandonarmos o 

sustento e a nutrição de Deus para nossas vidas, nossas almas estarão vazias e sozinhas, e não 

importa quais prazeres materiais tenhamos, nunca seremos capazes de saciar as necessidades de 

nossas almas. Assim como Deus Todo-Poderoso disse: “Afinal, o homem é apenas homem. A 

posição e a vida de Deus não podem ser substituídas por homem nenhum. A 

humanidade não só exige uma sociedade justa na qual todos sejam bem alimentados, 

iguais e livres, como também a salvação de Deus e Sua provisão de vida para todos. Só 

quando o homem recebe a salvação de Deus e Sua provisão de vida é que as 

necessidades, a ânsia por explorar e o vazio espiritual do homem podem ser 

resolvidos” (de ‘Deus preside o destino de toda a humanidade’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Suas palavras lavaram minha alma como uma primavera no deserto, e liberaram a confusão em meu 

coração. A partir de então, li as palavras de Deus com uma grande fome e sede, e sempre havia uma 

sensação inexprimível de facilidade em meu coração de que minha alma finalmente tinha voltado 

para casa. Em pouco tempo, a igreja organizou para que alguns irmãos e irmãs se encontrassem 

comigo, e eles o fizeram continuamente, não importando o quão feroz o tempo estivesse. Durante 

esse tempo, havia muitas coisas que eu não entendia e os irmãos e irmãs sempre se comunicavam 

pacientemente comigo. Não havia nem um pouco de irritação ou queriam apenas me agradar, e 

através disso senti profundamente a sinceridade e o amor desses irmãos e irmãs. Quanto mais 

entendia a verdade, comecei a entender o desejo urgente de Deus para salvar a humanidade e vi que 

os irmãos e irmãs estavam avidamente doando muito de si mesmos e pregando o evangelho para 

Deus. Eu também queria cumprir meu próprio dever, mas meu filho era pequeno e eu não tinha 

outra cuidadora, então eu orei para que Deus me desse uma saída. Mais tarde, soube que havia uma 

irmã que era encarregada de uma pré-escola, então enviei meu filho a ela. Ela prometeu me ajudar 

a cuidar do meu filho sem hesitação, e ela nem sequer aceitaria as despesas com mensalidades ou 

refeições. A partir de então, essa irmã não só me ajudou a vigiar o meu filho durante o dia, mas às 

vezes também ajudava à noite. As ações daquela irmã realmente me tocaram profundamente e eu 



sabia que tudo isso vinha do amor de Deus. A fim de retribuir o Seu amor, entrei para as fileiras 

daqueles que pregavam o evangelho sem hesitação. Enquanto pregava o evangelho, vi as tristes 

situações de pessoa após pessoa que não foram iluminadas pelo esplendor de Deus. Ouvi os lamentos 

de seus percursos amargos na vida, e também vi seus rostos cheios de alegria e felicidade depois de 

terem ganhado a salvação de Deus dos últimos dias. Isso animou ainda mais a minha paixão pelo 

evangelismo e resolvi trazer o evangelho de Deus a mais pessoas que viviam na escuridão e ansiavam 

pela luz! Mas, então, o governo do Partido Comunista Chinês começou a oprimir e a perseguir 

severamente os irmãos e irmãs, e eu também sofri desta calamidade. 

Aquela foi a manhã de 21 de dezembro de 2012. Mais de uma dúzia de irmãos e irmãs estavam 

se encontrando na casa de uma anfitriã quando houve uma súbita explosão de batidas e gritos na 

porta: “Abram a porta! Abram a porta! Inspeção da casa!” Assim que uma irmã estava abrindo a 

porta, seis ou sete policiais empunhando bastões forçaram a entrada. Eles nos separaram 

bruscamente e começaram a vasculhar as gavetas. Uma irmã mais nova se aproximou e perguntou 

a eles: “Estamos na casa de nossos amigos e não violamos a lei. Por que vocês estão revistando a 

casa?” A polícia respondeu ferozmente: “Comporte-se! Se dissermos para você ficar lá, fique parada 

lá. Se não pedirmos para você falar, mantenha a boca fechada!” Então eles a jogaram brutalmente 

no chão e gritaram agressivamente: “Se você quer resistir, nós bateremos em você!” A unha dela foi 

quebrada e o seu dedo estava sangrando. Vendo o rosto feroz da polícia, senti ódio e medo, então 

orei em silêncio a Deus para me dar força e confiança para me proteger a permanecer como 

testemunha. Depois de orar, meu coração se acomodou consideravelmente. A polícia confiscou 

muitos materiais evangélicos e coleções das palavras de Deus, depois nos conduziram a veículos 

policiais. 

Assim que chegamos à delegacia, eles confiscaram tudo o que estávamos carregando e nos 

interrogaram sobre nossos nomes, endereços e quem eram nossos líderes da igreja. Eu estava com 

medo de implicar minha família e não disse nada; outra irmã também não disse nada, então a polícia 

nos viu como líderes e se preparou para nos interrogar separadamente. Eu estava com muito medo 

naquele momento ouvi falar que a polícia era particularmente brutal com pessoas que não eram 

locais e eu tinha sido classificada como um alvo para o interrogatório. Isso certamente significaria 

mais ferocidade, menos sorte. Nesse momento em que eu estava em um estado terrível e vivendo 

com medo, ouvi minha irmã que estava muito perto de mim orando: “Ah Deus, Tu és a nossa rocha, 

o nosso refúgio. Satanás está sob os Teus pés e estou disposta a viver de acordo com as Tuas palavras 

e permanecer como testemunha para Te satisfazer!” Depois de ouvir isso, meu coração se iluminou. 

Eu pensei: É verdade — Deus é a nossa rocha, Satanás está debaixo dos pés Dele, então do que tenho 

medo? Enquanto eu confiar em Deus e cooperar com Ele, Satanás pode ser derrotado! De repente 

eu não estava mais com medo, mas também senti vergonha. Pensei no fato de que quando aquela 

irmã pensou nisso, ela poderia viver baseada nas palavras de Deus e não perder a confiança Nele, 

mas eu tinha sido tímida e covarde. Eu não tinha nem um pouco da espinha dorsal de alguém que 

acredita em Deus. Graças ao amor Dele e através da oração daquela irmã que me motivou e ajudou, 



eu não tinha mais medo do poder despótico da polícia. Decidi silenciosamente: embora eu tenha 

sido presa hoje, estou determinada a permanecer como testemunha para satisfazer a Deus. Eu 

absolutamente não serei uma covarde que O desaponta!  

Por volta das dez horas, dois policiais me algemaram e me levaram para uma sala para me 

interrogar sozinha. Um dos policiais falou comigo no dialeto local. Eu não entendi, e quando 

perguntei o que ele havia dito, inesperadamente essa pergunta os irritou. Um dos policiais em pé 

gritou: “Você não nos respeita!” Enquanto ele falava, correu e agarrou meu cabelo me jogando de 

um lado para outro. Eu fiquei tonta, fui sacudida de um lado para o outro e meu couro cabeludo 

parecia estar sendo descascado e meu cabelo estava sendo arrancado. Logo depois disso outro 

policial correu até mim e gritou: “Teremos que ser rudes? Quem pediu pra você pregar o evangelho?”  

Eu estava cheia de raiva e respondi: “Pregar o evangelho é meu dever”. No segundo em que eu disse 

isso, o primeiro policial mais uma vez me agarrou pelos cabelos e deu um tapa no meu rosto, me 

batendo e gritando: “Vou fazer você pregar mais! Vou fazer você pregar mais!” Ele bateu no meu 

rosto até ficar vermelho e dolorido, e ele começou a inchar. Quando ele cansou de me bater, me 

soltou, depois pegou o celular e o aparelho de MP4 que tinham encontrado comigo e pediu 

informações sobre a igreja. Confiei na sabedoria para lidar com eles. Do nada, um policial 

perguntou: “Você não é daqui, fala mandarim tão bem e definitivamente não é uma pessoa comum. 

Seja honesta! Por que você veio para cá? Quem enviou você? Quem é o seu líder? Como entrou em 

contato com a igreja daqui? Onde você mora?” Ouvindo que esses policiais me viam como uma 

pessoa importante e eles insistiram em coletar informações sobre a igreja de mim, meu coração foi 

parar na minha garganta e clamei a Deus para me dar confiança e força. Através da oração meu 

coração foi lentamente acalmado e eu respondi: “Eu não sei de nada”. Quando me ouviram dizer 

isso, eles bateram na mesa furiosamente e gritaram: “Espere só, veremos como você se sente daqui 

a pouco!” Então pegaram o meu aparelho de MP4 e apertaram o tocar. Eu estava muito assustada. 

Eu não sabia quais meios eles empregariam para lidar comigo, então fiz um clamor urgente a Deus. 

Eu não imaginava que o que tocava era uma gravação de comunhão sobre a entrada da vida: “Você 

acha que esse tipo de pessoa pode ser salvo? Ele não tem devoção a Cristo; ele não tem uma mente 

de Cristo. Quando ele encontra adversidades, se separa de Cristo e segue seu próprio caminho. Ele 

vira as costas para Deus, seguindo a Satanás... Durante o reinado do grande dragão vermelho, 

enquanto experimenta a obra de Deus, se você é capaz de dar as costas ao grande dragão vermelho 

e permanecer do lado de Deus, não importa como ele persiga ou oprima você, você pode 

absolutamente obedecer a Deus e pode ser devoto a Deus até a morte. Somente este tipo de pessoa 

é digno de ser chamado de vencedor, é digno de ser chamado de alguém que é a mesma mente com 

Deus” (de ‘As dez realidades das palavras de Deus nas quais se deve entrar para ser salvo e 

aperfeiçoado” em “Sermões e comunhão sobre a entrada na vida IV”). Quando ouvi as palavras “se 

separa”, senti uma pontada de dor no coração. Eu não pude deixar de pensar que quando o Senhor 

Jesus estava trabalhando, aqueles que O seguiram e desfrutaram da Sua graça foram muitos, mas 

quando Ele foi pregado na cruz e os soldados romanos estavam prendendo os cristãos à direita e à 



esquerda, muitas pessoas fugiram com medo. Isso trouxe grande dor a Deus! Mas então, que 

diferença havia entre mim e aquelas pessoas ingratas? Quando desfrutei da graça e das bênçãos de 

Deus eu estava cheia de confiança em seguir a Deus, mas quando enfrentei adversidades que exigiam 

que eu sofresse e pagasse um preço, fiquei tímida e com medo. Como isso poderia confortar o 

coração de Deus? Pensei no fato de que Deus claramente sabia que encarnar na China, esse país 

governado por ateístas, apresentaria grandes perigos, mas, para nos salvar, seres humanos 

corruptos, Ele ainda veio a este lugar de demônios sem hesitação, tolerando sua busca e condenação, 

e Ele pessoalmente nos conduziu ao caminho da busca da verdade. Vendo a disposição de Deus de 

sacrificar tudo, de desistir de tudo para nos salvar, por que eu, como alguém que desfrutava da graça 

de Sua salvação, não poderia pagar um preço pequeno por Ele? Em minha consciência, me senti 

repreendida e odiei ser tão egoísta e tão inútil. Eu realmente sentia profundamente que Deus estava 

cheio de esperança e preocupação por mim. Senti que Ele sabia bem que eu era imatura em estatura 

e medrosa diante do despotismo de Satanás; Ele me permitiu ouvir isto através dos meios da polícia 

tocando aquela gravação, permitindo que eu entendesse a Sua vontade, de modo que em meio à 

adversidade e opressão eu pudesse testemunhar de Deus e satisfazê-Lo. Por um momento, fiquei tão 

comovida com o amor de Deus que lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu silenciosamente disse a 

Deus: “Ah Deus! Eu não quero ser alguém que se separa de Ti e te fira; quero ficar Contigo através 

das alegrias e tristezas. Não importa como Satanás me torture, estou determinada a testemunhar e 

confortar o Teu coração”. 

Então houve um estrondo repentino enquanto a polícia desligava o aparelho, depois correram 

na minha direção e disseram com ódio: “É isso mesmo, eu sou o grande dragão vermelho e hoje vim 

para torturá-la!” Depois ordenaram que eu ficasse em pé com os pés descalços no chão e algemaram 

minha mão direita a uma argola de ferro no meio de um bloco de concreto. Tive que ficar curvada 

porque o bloco era muito pequeno. Eles não deixaram que eu me agachasse, nem que eu usasse 

minha mão esquerda para sustentar minhas pernas. Não pude continuar em pé depois de um tempo 

e queria me agachar, mas a polícia veio até mim e gritou: “Não agache! Se você quiser sofrer menos, 

apresse-se e confesse!” Tudo que eu pude fazer foi cerrar meus dentes e aguentar. Não sei quanto  

tempo passou. Meus pés estavam como gelo, minhas pernas estavam doloridas e dormentes, e 

quando eu realmente não conseguia mais ficar de pé, me agachei. A polícia me levantou, trouxe um 

copo de água fria e despejou no meu pescoço. Eu estava com tanto frio que comecei a tremer. Eles 

então removeram minhas algemas, me fizeram sentar numa cadeira de madeira, algemaram minhas 

mãos às extremidades opostas da cadeira, abriram as janelas e ligaram o ar-condicionado. Houve 

uma súbita rajada de vento frio que me atingiu e comecei a tremer de frio. Não pude deixar de 

enfraquecer no meu coração, mas no meio desse sofrimento eu estava orando sem parar, implorando 

a Deus para me dar a vontade e a força para suportar essa dor, permitir que eu superasse a fraqueza 

da carne. Só então, as palavras de Deus me guiou no meu íntimo: “Mesmo quando seu corpo 

passa por sofrimentos, não aceite ideias de Satanás. […] A fé é como uma ponte de um 

tronco só de árvore, os que se grudam abjetamente à vida terão dificuldade para 



cruzá-la, mas os que estão prontos a se sacrificar podem atravessá-la sem 

preocupação” (de ‘Capítulo 6’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em 

carne”). As palavras de Deus me fizeram entender que Satanás queria torturar a minha carne a fim 

de que eu traísse a Deus, e se eu prestasse atenção à carne seria vítima das suas artimanhas. 

Continuei pensando nessas duas sentenças, dizendo a mim mesma que tinha que ficar de guarda 

contra os truques de Satanás e recusar suas ideias. Mais tarde, a polícia pegou uma panela grande 

de água fria e despejou inteira no meu pescoço. Todas as minhas roupas estavam completamente 

encharcadas. Naquele momento senti como se tivesse caído em uma caixa de gelo. Eu via a polícia 

tão desprezível, tão má, estava cheia de ressentimento. Pensei: este grupo de demônios tomará todas 

as medidas para me fazer trair a Deus — eu absolutamente não permitirei que seus planos tenham 

sucesso! Ao me verem tremendo terrivelmente, a polícia agarrou um punhado do meu cabelo e 

forçou minha cabeça para eu olhar para o céu através da janela, então disse de forma escarnecedora: 

“Você não está com frio? Então deixe seu Deus vir salvá-la!” Eles viram que eu não estava reagindo, 

então mais uma vez derramaram uma panela grande de água fria sobre mim e colocaram o ar-

condicionado em sua temperatura mais fria e o direcionaram sobre mim. Rajada após rajada de ar 

frio penetrando em mim junto com o vento frio me atingiram. Eu estava com tanto frio que tinha 

me enrolado como uma bola e estava praticamente congelada. Senti que todo o meu corpo 

endureceu. Minha confiança começou a diminuir gradualmente e não pude deixar de ter 

pensamentos malucos: um dia tão frio, mas eles me encharcam com água fria e ligaram o ar-

condicionado. Eles estão tentando me congelar viva? Se eu morrer aqui, meus parentes nem saberão 

disso. À medida que afundava na escuridão, de repente pensei no sofrimento que Jesus suportou 

enquanto estava sendo pregado na cruz para redimir a humanidade. E também pensei nas palavras 

de Deus: “O amor que experimenta o refinamento é forte, não fraco. 

Independentemente de quando ou como Deus o sujeita às Suas provações, você é 

capaz de não mais se preocupar se vai viver ou morrer, de bom grado abandonar tudo 

por Deus e alegremente suportar qualquer coisa por Ele — e, assim, seu amor será 

puro, e sua fé, real” (de ‘Somente experimentando refinamento o homem pode amar 

verdadeiramente a Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). Essas palavras de Deus realmente me 

animaram — sim! Naquele dia, sendo capaz de dar testemunho de Deus, era Ele me levantando — 

como eu poderia prestar atenção à carne? Mesmo que isso significasse perder minha vida, eu estava 

determinada a ser fiel a Deus. De repente, meu coração foi inundado e me senti muito inspirada. Eu 

silenciosamente orei a Deus: “Ah Deus! Tu me deste esse fôlego, prefiro morrer a me agarrar à vida 

e agir como uma traidora para contigo!” Lentamente, não senti mais tão frio, o que me permitiu 

sentir realmente o companheirismo e o conforto de Deus. Do meio-dia até por volta das dezenove 

horas a polícia continuou a me interrogar. Eles viram que eu não falaria, então me trancaram na sala 

de interrogatório e continuaram a soprar ar frio em mim. 

Depois do jantar, a polícia intensificou o interrogatório. Eles me ameaçaram cruelmente, 

dizendo: “Diga-nos! Quem é o líder da sua igreja? Se você não nos disser, temos outros meios, 



podemos fazer você beber suco de pimenta, água ensaboada, comer fezes, deixá-la nua, jogá-la no 

porão e fazer você congelar até a morte! Se você não falar hoje, faremos perguntas novamente 

amanhã. Nós temos o tempo do nosso lado!” Quando a polícia disse isso, eu realmente vi que eles 

não eram pessoas, mas eram um bando de demônios em carne humana. Quanto mais eles me 

ameaçavam daquela maneira, mais eu os odiava em meu coração e mais eu ficava determinada a 

nunca me render a eles. Quando viram que eu não ia desistir, encontraram uma bolsa de pano, a 

encharcaram com água e a colocaram sobre a minha cabeça. Eles pressionaram na minha cabeça e 

não me deixaram mover, então apertaram. Eu não conseguia me mexer porque minhas mãos 

estavam algemadas à cadeira. Não demorou muito e eu estava à beira de ser sufocada; senti que todo 

o meu corpo enrijeceu. Mas isso ainda não foi suficiente para dissipar o ódio deles. Pegaram uma 

panela de água fria e despejaram no meu nariz, me ameaçando, dizendo que se não falasse, eu seria 

sufocada. A bolsa úmida em si não deixou o ar passar, e acima dela a água estava sendo derramada 

no meu nariz. Respirar era tão difícil e parecia que a morte estava se aproximando de mim. Eu 

silenciosamente orei a Deus: “Ah Deus, este meu sopro me foi dado por Ti e hoje eu deveria viver 

por Ti. Não importa como a polícia me torture não Te trairei. Se Tu exiges que eu sacrifique a minha 

vida, estou disposta a obedecer a Teus desígnios e planos sem a menor queixa…”  Eles ainda 

continuaram a me torturar. Somente quando comecei a perder a consciência e estava prestes a parar 

de respirar que eles repentinamente afrouxaram suas mãos. Não pude deixar de continuar a 

agradecer a Deus em meu coração. Eu havia experimentado vividamente que Deus é o Senhor de 

tudo, que Ele está sempre me vigiando e protegendo, e mesmo que eu tenha caído nas mãos da 

polícia, Deus só permitiu que eles torturassem minha carne, mas não permitiu que tirassem a minha 

vida. Depois disso, minha confiança cresceu. 

No dia seguinte, por volta do meio-dia, vários policiais colocaram outra irmã e eu em veículo da 

polícia e nos levaram para a casa de detenção. Um deles, me intimidando, disse: “Você não é daqui. 

Vamos trancá-la por seis meses, depois a sentenciaremos por 3-5 anos, em qualquer caso, ninguém 

saberá”. “Sentença?” Assim que ouvi que seria sentenciada não pude deixar de enfraquecer. Senti 

que se eu desse o tempo, outras pessoas me desprezariam. Assim como eu estava com dor e fraca, 

Deus mais uma vez me mostrou Sua graça. As outras pessoas na cela em que fui colocada eram todas 

irmãs que acreditavam em Deus Todo-Poderoso. Embora elas estivessem naquele covil de 

demônios, não demonstraram o menor medo. Elas encorajaram e apoiaram umas as outras, e 

quando viram que eu estava negativa e fraca, falaram comigo sobre suas experiências pessoais e 

deram testemunho, dando-me confiança em Deus. Também cantaram o hino da experiência para 

me encorajar: “Humildemente, Deus Se tornou carne para salvar a humanidade, andando entre as 

igrejas, expressando a verdade, regando-nos minuciosamente, guiando-nos a cada passo. Isso Ele 

tem feito todos os dias durante décadas, tudo isso para purificar e aperfeiçoar o homem. Ele viu 

muitas primaveras, verões, outonos, invernos, feliz em suportar o amargo juntamente com o doce. 

Com altruísmo, Ele sacrificou tudo sem qualquer arrependimento, deu todo o Seu amor à 

humanidade. Passei pelo julgamento de Deus e provei a amargura das provações. O doce segue ao 



amargo, minha corrupção foi purificada, ofereço meu corpo e coração para retribuir o amor de Deus. 

Vou de lugar em lugar, labutando, despendendo-me por Deus. Os amados me descartam, outros me 

difamam, mas amarei a Deus até o fim sem vacilar. Estou totalmente dedicado a seguir a vontade de 

Deus. Suporto a perseguição e tribulações, experimento os altos e baixos da vida. Mesmo que suporte 

uma vida de amargura, devo seguir a Deus e dar testemunho Dele” (de ‘Retribuindo o amor de Deus 

e sendo Sua testemunha’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Pensando nessa música, 

senti a força vital dessas irmãs e fui muito encorajada. Era verdade, estávamos seguindo o Deus 

verdadeiro e andando no caminho da vida certo num país sob o reinado de um partido ateu que via 

Deus como o inimigo. Estávamos destinados a sofrer muitas dificuldades, mas tudo isso tinha 

significado, e até mesmo estando na cadeia era uma coisa gloriosa porque estávamos sendo 

perseguidos por causa da verdade e por seguir o caminho de Deus. Era completamente diferente das 

pessoas mundanas serem presas por cometerem crimes terríveis. Então pensei na geração após 

geração de tantos santos que sofreram perseguição e humilhação por se manterem no caminho 

verdadeiro. Mas agora, eu tinha recebido livremente tanto da palavra de Deus — entendi a verdade 

que gerações de pessoas não conseguiram entender, conhecia mistérios que gerações desconheciam, 

então por que eu não poderia tolerar um pouco de sofrimento para testemunhar a Deus? Quando 

pensei nisso, mais uma vez rastejei do meu estado de fraqueza, meu coração estava cheio de 

confiança e força e decidi confiar em Deus e enfrentar a tortura e as exigências de confissão de 

amanhã com a cabeça erguida. 

Dez dias depois, a polícia me enviou sozinha para o centro de detenção. Vi que todas as outras 

pessoas ali eram detidas por fraude, roubo e negócios ilegais. Assim que entrei, elas me disseram: 

“Quem entra aqui geralmente não sai. Estamos todos esperando por nossos veredictos e alguns de 

nós estamos esperando há meses.” Olhando para essas pessoas, fiquei tão ervosa que meu coração 

estava prestes a explodir. Fiquei com medo de que elas me tratassem mal, e então, quando pensei 

no fato de que a polícia me manteria trancada com elas, pensei que eles provavelmente me dariam 

a sentença de uma criminosa. Ouvi dizer que alguns irmãos e irmãs foram presos por até oito anos. 

Eu não sabia por quanto tempo seria a minha sentença, e eu tinha apenas 29 anos! Será possível que 

eu passe minha juventude presa nesta sala escura? Como eu passarei meus dias daqui em diante? 

Naquele momento, parecia que minha cidade natal, pais, marido e filho estavam subitamente tão 

longe de mim. Era como uma faca torcendo no meu coração, e lágrimas encheram meus olhos. Eu 

sabia que tinha caído nos truques de Satanás, então, fervorosamente, clamei a Deus esperando que 

Ele me fizesse escapar desse sofrimento. No meio da minha oração senti uma orientação clara dentro 

de mim: Quando você enfrenta isso, tem permissão de Deus. Assim como Jó foi testado, não reclame. 

Imediatamente, as palavras de Deus mais uma vez me trouxeram iluminação: “Será que 

simplesmente vai desistir? Você prefere se submeter a cada arranjo Meu (seja morte 

ou destruição) ou fugir no meio do caminho para evitar o Meu castigo?” (de ‘O que você 

sabe sobre a fé?’ em “A Palavra manifesta em carne”). O julgamento e castigo nas palavras de Deus 

me fizeram sentir vergonha. Vi que não era remotamente sincera em relação a Deus, mas acabei de 



dizer que queria ser uma boa testemunha para Ele. No entanto, quando realmente enfrentei o perigo 

de ser presa, só queria fugir. Não havia habilidade prática de sofrer por causa da verdade. Pensando 

naquele momento quando fui presa, Deus estava ao meu lado o tempo todo. Ele não me abandonou 

em nenhum passo do caminho por medo de que eu perdesse o meu rumo ou tropeçasse no caminho. 

O amor de Deus por mim foi totalmente sincero e nem um pouco vazio. Mas eu fui egoísta e 

egocêntrica e o tempo todo pensei em meus próprios ganhos e perdas carnais. Não estava disposta 

a pagar qualquer preço por Deus — como eu poderia ter alguma humanidade? Alguma consciência? 

Quando pensei nisso, fiquei cheia de arrependimento e endividada. Orei silenciosamente a Deus e 

me arrependi: “Ah Deus! Eu estava errada. Eu não posso mais Te falar da boca pra fora e Te enganar. 

Estou disposta a viver a realidade para te satisfazer. Não importa qual seja a minha sentença, 

certamente serei Tua testemunha — só peço que protejas o meu coração.” Nesse momento, a chefe 

das prisioneiras veio e me disse: “Não sei por que você está aqui, mas temos um ditado: 'Confesse 

por um tempo e você fará o tempo até o fim; resista ferozmente e você pode ir viver a sua vida”. “Se 

você não quer falar, não fale”. Dei graças a Deus por este plano incrível e pela sabedoria transmitida 

para mim pela chefe das prisioneiras para que eu soubesse como lidar com o interrogatório que 

estava por vir. Também agradeci pelo fato de as outras internas não me incomodarem, mas cuidarem 

de mim, dando comida extra na hora das refeições e compartilhando comigo frutas e salgadinhos 

que compraram, e por também me ajudarem com meu trabalho diário. Eu sabia que tudo isso era o 

desígnio e plano de Deus; foi a compaixão Dele pela minha natureza infantil. Enfrentando o Seu 

amor e proteção, estabeleci minha determinação: não importa por quanto tempo seja a minha 

sentença, serei testemunha de Deus! 

No centro de detenção, a polícia me interrogava uma vez a cada poucos dias. Quando 

perceberam que tomar uma linha dura não estava funcionando comigo, eles mudaram para uma 

suave. O policial que me interrogou propositalmente de maneira descontraída e conversou comigo, 

me deu comida boa para comer e disse que poderia me ajudar a encontrar um bom emprego. Eu 

sabia que isso era um truque de Satanás, assim, toda vez que ele me interrogava, eu orava a Deus, 

pedindo-Lhe para me proteger e não permitir que eu caísse nesses truques. Certa vez, quando ele 

estava me interrogando, o policial finalmente revelou suas intenções sinistras: “Não temos nada 

contra você, só queremos reprimir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Esperamos que você possa se 

juntar a nós”. Quando ouvi essas palavras malignas, fiquei profundamente zangada. Pensei: Deus 

criou o homem e continuou a nos prover e guiar por todo o caminho até agora. E agora Ele veio 

salvar aqueles que Ele criou e a nos ajudar a escapar do nosso abismo de sofrimento. O que está 

errado com isso? Por que isso é tão odiado, tão difamado por esses demônios? Somos a criação de 

Deus. Seguir a Deus e adorá-Lo é correto e apropriado, então por que Satanás nos frustraria dessa 

maneira, tiraria até mesmo a liberdade de seguir a Deus? Agora eles tentam fazer com que eu me 

torne uma marionete em sua busca para derrubar Deus. O governo do Partido Comunista Chinês é 

verdadeiramente um bando de demônios determinados a desafiar a Deus. Eles são reacionários do 

mal! Eu tinha uma sensação indescritível de dor no meu coração e tudo o que eu queria era 



permanecer testemunha de Deus e confortar o coração Dele. Quando a polícia viu que eu ainda não 

falaria, eles começaram a usar métodos psicológicos contra mim. Eles encontraram meu marido na 

China Mobile LTDA e o trouxeram junto com o meu filho para me persuadirem. No início meu 

marido tinha aceitado minha crença em Deus, mas depois de ser iludido pela polícia, ele me disse 

repedidas vezes: “Estou te implorando para desistir da sua fé. Pelo menos pense em nosso filho se 

não em mim. Ter uma mãe na prisão terá um impacto tão terrível nele”. Eu sabia que meu marido 

estava dizendo isso por ignorância, então eu o interrompi e disse: “Você ainda não me entende? Nós 

vivemos juntos por tantos anos, quando você me viu fazer alguma coisa malévola? Se você não 

entende alguma coisa, então fique calado”. Quando meu marido viu que suas palavras não podiam 

mudar minha mente, ele soltou estas palavras cruéis: “Você é tão teimosa e não ouve, vou me 

divorciar de você, então!” Essa palavra, “divórcio”, perfurou profundamente meu coração. Isso me 

fez odiar o governo do Partido Comunista Chinês ainda mais profundamente. Foi sua difamação e 

semeadura de discórdia que fez meu marido odiar o trabalho de Deus dessa maneira e dizer essas 

palavras insensíveis para mim. O governo do Partido Comunista Chinês é realmente o culpado que 

leva as pessoas comuns a ofenderem os Céus! Também foi o culpado de minar nossos sentimentos 

como marido e mulher! Com esse pensamento, eu não queria dizer mais nada ao meu marido. 

Apenas disse calmamente: “Então, apresse-se e leve o nosso filho de volta para casa”. Quando a 

polícia viu que essa tática não funcionou, eles ficaram tão irritados que andavam de um lado para o 

outro na frente da mesa e gritavam para mim, dizendo: “Trabalhamos muito e não conseguimos uma 

única resposta sua! Se você continuar se recusando a falar, nós a rotularemos como o chefe desta 

região, como uma prisioneira política! Se você não falar hoje, não haverá outra chance!” Mas não 

importava o quanto eles pudessem se enfurecer e delirar, orei a Deus pedindo-Lhe para fortalecer 

minha fé. 

Durante meu interrogatório, houve um hino da palavra de Deus que continuou a me guiar 

intimamente: “Na obra dos últimos dias, é necessário grande fé e amor da nossa parte. 

Podemos tropeçar ao menor descuido porque este estágio da obra é diferente de todos 

os anteriores. O que Deus está aperfeiçoando é a fé da humanidade — não se pode vê-

la nem tocá-la. O que Deus faz é converter palavras à fé, ao amor e à vida. As pessoas 

devem chegar a um ponto em que tenham suportado centenas de refinamentos e 

tenham fé maior que a de Jó. Elas precisam suportar um sofrimento incrível e todos 

os tipos de tortura sem se afastarem de Deus em momento algum. Quando são 

obedientes até a morte e têm grande fé em Deus, então, este estágio da obra de Deus 

está completo. A obra de Deus não é tão simples quanto vocês imaginam. Quanto 

menos alinhada com as noções das pessoas, mais profunda sua significância, e, 

quanto mais alinhada às noções das pessoas, menos valiosa ela é, sem importância de 

fato. Considerem estas palavras com cuidado” (de ‘O que Deus aperfeiçoa é a fé’ em “Seguir 

o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Por causa da fé e força que recebi das palavras de Deus 

enquanto estava sendo interrogada, aparentava estar muito firme. Mas quando voltei para minha 



cela não pude deixar de me sentir um pouco fraca e magoada. Parecia que meu marido se divorciaria 

mesmo de mim e eu não teria mais uma casa. Eu também não sabia de quanto tempo seria a minha 

sentença. Em meio a essa dor pensei nessas palavras de Deus: “Você deveria experimentar o 

estado de humor de Pedro daquela época: Ele estava afligido por tristeza; ele não mais 

pedia por um futuro ou qualquer bênção. Ele não buscava lucro, felicidade, fama ou a 

fortuna do mundo, mas somente buscava viver uma viva mais significativa, que era 

pagar de volta o amor de Deus e dedicar o que ele tinha guardado de mais precioso 

para Deus. Então, ele estaria satisfeito em seu coração” (de ‘Como Pedro chegou a conhecer 

Jesus’ em “A Palavra manifesta em carne”). Fiquei profundamente comovida com os feitos de Pedro, 

e isso também despertou a minha vontade de desistir de tudo para satisfazer a Deus. Era verdade. 

Quando Pedro alcançou seu ponto mais dolorido, ele ainda era capaz de resistir e satisfazer a Deus. 

Não era por suas próprias perspectivas ou destino, ou seu benefício próprio, no final, quando ele foi 

pregado de cabeça para baixo em uma cruz, ele agiu como uma boa testemunha de Deus. Mas eu 

tive a sorte de seguir a encarnação de Deus, desfrutar da provisão infinita de Deus para a minha 

vida, bem como da Sua graça e bênçãos, mas nunca paguei nenhum preço real por Deus. E, então, 

quando Ele precisou que eu permanecesse Sua testemunha, eu não poderia satisfazê-Lo só uma vez? 

Perder essa oportunidade seria algo de que eu me arrependeria por toda a vida? Quando pensei 

nisso, determinei minha vontade diante de Deus: “Ah Deus, estou disposta a seguir o exemplo de 

Pedro. Não importa qual seja o meu resultado, mesmo que eu tenha que me divorciar ou cumprir 

pena na prisão, não Te trairei!” Depois de orar, senti uma onda de força crescer dentro de mim. Não 

pensaria mais em ser ou não sentenciada ou por quanto tempo a sentença seria, e eu não pensaria 

mais se poderia ou não voltar para casa e me reunir com minha família. Eu só pensaria que outro 

dia na cova dos demônios era outro dia de testemunho de Deus, e mesmo que eu cumprisse a pena 

até o fim da minha vida, eu não cederia a Satanás. Quando me entreguei, realmente senti o gosto do 

amor e do carinho de Deus. Poucos dias depois, numa tarde, um guarda de repente me disse: 

“Arrume suas coisas, você pode ir para casa”. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo! 

Antes de ser libertada, a polícia me fez assinar um documento. Vi essas palavras escritas com muita 

clareza: “Inocente por falta de provas, liberar”. Vendo isso, fiquei imensamente animada. Mais uma 

vez, vi a onipotência e fidelidade de Deus, que “os que estão prontos a se sacrificar podem 

atravessá-la sem preocupação”. Esta batalha na guerra espiritual foi perdida por Satanás e Deus 

foi glorificado no final! 

Depois de ficar 36 dias presa e sendo perseguida pela polícia chinesa, tive uma compreensão 

verdadeira da tirania cruel e da essência rebelde e reacionária do governo do Partido Comunista 

Chinês. A partir de então, desenvolvi um ódio profundo por isso. Sei que durante aquelas 

adversidades, Deus estava sempre comigo, me iluminando, guiando e permitindo que eu superasse 

a crueldade de Satanás e provações a cada passo do caminho. Isso me deu uma experiência 

verdadeira do fato de que as palavras de Deus são verdadeiramente a vida da humanidade e a nossa 

força. Também reconheci verdadeiramente que Deus é nosso Senhor e governa tudo, e não importa 



quantos truques Satanás tenha, ele sempre será derrotado por Deus. Ele tentou torturar a minha 

carne para me forçar a trair a Deus, abandoná-Lo, mas sua tortura cruel não só não me quebrou, 

mas fortaleceu a minha resolução e permitiu que eu visse completamente o seu semblante maligno 

para reconhecer o amor e a salvação de Deus. Dou graças a Deus do fundo do meu coração por tudo 

o que Ele planejou para mim, permitindo-me obter as mais preciosas riquezas da vida! Minha 

resolução pessoal é: não importa que opressão ou adversidade esteja na estrada à frente, estou 

disposta a seguir Deus com determinação e continuar a espalhar o evangelho como antes para 

retribuir o Seu grande amor! 

 

19. A luz brilhante da vida no covil dos monstros sombrios 

De Lin Ying, Província de Shandong 

Meu nome é Lin Ying, e sou uma cristã na Igreja de Deus Todo-Poderoso. Antes de começar 

a crer em Deus Todo-Poderoso, eu sempre queria confiar em minhas próprias habilidades e 

trabalhar duro para melhorar um pouco a minha vida, mas as coisas não saíam do jeito que eu 

queria; em vez disso, eu me batia contra muro após muro e sofria um revés após o outro. Depois 

de receber minha dose das amargas adversidades da vida, corpo e mente estavam exaustos, e eu 

sofria de maneira indescritível. Em meio à minha dor e desespero, uma irmã pregou o evangelho 

dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso para mim. Quando li as palavras de Deus, que diziam: 

“Quando você estiver enfadado e quando começar a sentir um pouco da triste 

desolação deste mundo, não fique perdido, não chore. Deus Todo-Poderoso, o Vigia, 

abraçará a sua chegada a qualquer tempo” (de ‘O suspirar do Todo-Poderoso’ em “A Palavra 

manifesta em carne”), eu não consegui impedir minhas lágrimas. As palavras maternais de Deus 

Todo-Poderoso me consolaram imensamente, e eu me senti como uma órfã que tinha vagado por 

muitos anos e finalmente encontrou o caminho de volta para o abraço de sua mãe — eu não me 

senti mais solitária e impotente. A partir daquele dia, li avidamente as palavras de Deus todos os 

dias. Participando de reuniões e comungando com os irmãos e irmãs na Igreja de Deus Todo-

Poderoso, vim a entender muitas verdades e vi que essas pessoas eram todas tão boas e honestas. 

Não havia disputas invejosas entre elas, e elas não tramavam umas contra as outras, e  sempre que 

alguém tinha um problema, todos os irmãos e irmãs comungavam sobre a verdade com 

sinceridade para ajudar a resolvê-lo. Ajuda sempre era oferecida incondicionalmente, e ninguém 

jamais pedia algo em troca, e em seu meio tive uma sensação de liberação e alegria que jamais 

havia sentido antes. Eu tinha uma sensação profunda de que a Igreja de Deus Todo-Poderoso era 

um lugar de pureza e adquiri a certeza de que Deus Todo-Poderoso é o único Deus verdadeiro 

capaz de salvar a humanidade do mar de sofrimento! No entanto, justamente quando eu estava 

desfrutando o amor de Deus, o governo do Partido Comunista Chinês me prendeu e perseguiu de 

modo ilegítimo e destruiu minha vida feliz e cheia de alegria. 

No meio da noite de 12 de agosto de 2003, eu dormia profundamente quando, de repente, fui 

acordada por fortes batidas na porta e ouvi alguém gritar: “Abra! Abra!” Antes mesmo de 



conseguir me vestir, ouvi um baque alto, a porta do meu apartamento arrebentou, e seis policiais 

violentos e selvagens entraram correndo. Chocada, perguntei: “Do que se trata tudo isso?” O líder 

dos policiais me repreendeu, dizendo: “Não se faça de boba!” Então, com um gesto de sua mão, 

gritou: “Revirem este lugar!” Vários policiais começaram a vasculhar meus guarda-roupas e 

armários como se fossem ladrões. Dentro de instantes, meus tachos e panelas, minhas roupas, 

meus lençóis, minha comida… tudo estava espalhado pelo chão, e meu apartamento estava um 

caos total. Após revistarem meu lar, eles me empurraram e arrastaram até uma viatura. Pegaram 

um tocador de CDs que eu tinha acabado de comprar e que valia 240 yuans, 80 yuans em dinheiro 

e uma pilha de livros com as palavras de Deus. Nem em meus piores sonhos eu teria imaginado 

tal cena: isso era algo que acontecia apenas em programas de TV, mas agora estava acontecendo 

comigo. Senti pânico e medo incríveis, e meu coração estava batendo forte. Orei constantemente 

a Deus, pedindo que Ele me protegesse para que eu pudesse ser testemunha Dele e morresse antes 

de entregar meus irmãos e irmãs e me tornar um Judas. Naquele momento, as palavras de Deus 

Todo-Poderoso repentinamente me vieram à mente: “Você não deve ter medo disto e 

daquilo. Sejam quais forem as muitas dificuldades e perigos que você enfrentar, 

você deve permanecer firme diante de Mim; não se deixe obstruir por coisa alguma 

para que Minha vontade possa ser realizada. […] Não tema; com Meu apoio, quem 

poderia jamais bloquear o caminho? Lembre-se disso! Lembre-se!” (de ‘Capítulo 10’ 

das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus 

me consolaram muito e ajudaram meu coração a se acalmar aos poucos. Elas me fizeram perceber 

que Aquele em que eu acreditava é o Governante que criou todas as coisas no céu e na terra, que 

todas as coisas estão em Suas mãos, que Satanás e os demônios estão sob Seus pés e que, sem a 

permissão de Deus, não havia nada que Satanás pudesse fazer comigo. Agora eu me encontrava 

num momento crucial na batalha de Deus com Satanás: esse era o momento em que Deus 

precisava que eu testificasse, estava na hora de eu experimentar as palavras de Deus e ganhar a 

verdade; eu sabia que devia assumir uma posição e praticar de acordo com as palavras de Deus e 

que jamais me curvaria diante de Satanás nem cederia a ele!  

Com muito barulho, a viatura entrou no pátio da delegacia. Assim que parou, os policiais me 

puxaram rudemente para fora dela. Avancei cambaleando, de braços estendidos, e só parei quando 

me choquei contra uma parede. Pude ouvi-los rindo histericamente atrás de mim. Então me 

empurraram para dentro de uma sala pequena e, antes de conseguir recuperar meu fôlego, um dos 

policiais leu uma lista de nomes e perguntou se eu reconhecia algum deles. Quando viram que eu 

não respondia, eles me cercaram, me bateram e chutaram, me xingando enquanto faziam isso. 

Então um policial perverso me agarrou pelo cabelo, me puxou para o alto e me bateu com força no 

rosto duas vezes. Minha cabeça começou a girar, e minha visão ficou embaçada. Sangue claro e 

vermelho escorria do canto da minha boca. 

Então, um dos policiais pegou uma folha de papel com uma lista de nomes e a jogou na minha 

cara, dizendo ferozmente: “Você conhece essas pessoas! Como você se chama?” Naquele 



momento, eu estava sentindo tamanha dor que nem conseguia falar, e, quando viram que eu não 

responderia, três policiais perversos me assaltaram, me espancaram e chutaram novamente até 

eu desmaiar. 

Na madrugada seguinte, os policiais perversos me levaram até uma sala de interrogatório na 

Seção de Investigação Criminal da Secretaria de Segurança Pública. Quando fui conduzida para o 

interior da sala, vi vários homens robustos que me olharam como se quisessem me matar. A sala 

estava cheia de todos os tipos de instrumentos de tortura, e, ao deparar-me com a cena, senti uma 

angústia imediata — eu me sentia como se tivesse caído numa cova de demônios. Eu estava 

absolutamente aterrorizada, e sentimentos de medo e insegurança me assaltaram novamente. 

Pensei comigo mesma: “Ontem, eles me torturaram daquele jeito, e aquilo nem era o 

interrogatório oficial. Parece que não há como escapar daquilo que acontecerá hoje. Serei capaz 

de resistir se me submeterem a uma tortura cruel?” Eu fiz uma oração sincera a Deus: “Ó, Deus. 

Estou com tanto medo neste instante e temo que não serei capaz de suportar a tortura à qual esses 

demônios me submeterão e que perderei meu testemunho. Por favor, protege meu coração. Prefiro 

ser espancada até a morte do que trair a Ti!” Então, uma passagem das palavras de Deus apareceu 

em minha mente: “De fora, os poderosos podem parecer perversos, mas não temam, 

pois isso é porque vocês têm pouca fé. Se sua fé aumentar, nada será difícil demais” 

(de ‘Capítulo 75’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). As 

palavras de Deus têm autoridade e poder. Elas me encheram imediatamente com força interior, e 

pensei: “Com Deus ao meu lado, nada temerei. Não importa como tentem me intimidar, eles são 

apenas tigres de papel que só parecem ferozes por fora. Nada preciso temer deles, pois já foram 

derrotados por Deus”. Naquele momento, um dos policiais perversos gritou: “Diga-nos qual é a 

sua posição na igreja! Quem é seu superior?” Visto que eu tinha as palavras de Deus como meu 

apoio, não senti medo nenhum e, assim, não respondi às suas perguntas. Quando viu como eu me 

recusava a responder, ele rugiu como uma besta enfurecida: “Coloquem essa vadia fedorenta de 

pé! Façam com que fique na ponta dos pés para que ela sinta na pele que não estamos de 

brincadeira!” Dois policiais perversos vieram e rudemente torceram meus braços atrás das minhas 

costas e os levantaram. Imediatamente, senti uma dor lacerante e soltei um grito, depois 

desmaiei… Quando acordei, vi que eu estava deitada no chão e que meu nariz tinha sangrado. 

Entendi que, depois de desmaiar, os policiais perversos tinham simplesmente me jogado no chão. 

Quando viram que eu tinha despertado, eles me arrastaram para uma sala que era tão escura que 

eu nem conseguia ver minha mão na frente do meu rosto. A escuridão era absoluta, a sala era fria 

e úmida, fedia a urina, e eu quase não conseguia respirar. Ao fechar a porta, um dos policiais 

perversos disse acidamente: “Repense. Se você não confessar, deixaremos você morrer de fome”. 

Despenquei no chão gelado. Todo o meu corpo doía, e eu me senti fraca e desanimada em meu 

coração. Pensei: “É uma lei inalterável que um ser criado acredite em Deus e adore a Deus, o que, 

então, pode haver de errado em crer em Deus Todo-Poderoso? Crer em Deus nos permite trilhar 

a senda certa, e isso não é ilegal nem é um crime. Mesmo assim, esse bando de diabos está me 



tratando como se eu tivesse cometido um crime que merece ser punido com a morte. Isso é 

simplesmente intolerável!” Enquanto sofria em minha dor, lembrei-me de um hino das palavras 

de Deus: “Ninguém pode tirar a obra que foi feita em vocês nem as bênçãos que lhes 

foram concedidas, e ninguém pode tirar tudo o que foi dado a vocês. […] Por causa 

disso, vocês devem ser ainda mais dedicados a Deus e ainda mais leais a Deus. Posto 

que Deus o levanta, você deve aumentar seus esforços e deve preparar sua estatura 

para aceitar as comissões de Deus. Deve manter-se firme no lugar que Deus lhe deu, 

buscar tornar-se um do povo de Deus, aceitar o treinamento do reino, ser ganho por 

Deus e, finalmente, tornar-se um glorioso testemunho de Deus. Se já possui tais 

resoluções, você, por fim, tem a certeza de ser ganho por Deus e se tornará um 

glorioso testemunho de Deus. Você deve entender que a principal comissão é ser 

ganho por Deus e tornar-se um glorioso testemunho de Deus. Essa é a vontade de 

Deus” (de ‘Você não pode decepcionar a vontade de Deus’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos 

novos”). Continuei cantando mentalmente, e calor se espalhou por todo o meu corpo. Senti como 

se Deus estivesse ao meu lado, confortando-me e encorajando-me como uma mãe amorosa 

temendo que eu pudesse enfraquecer, cair e perder minha fé, e admoestando-me e incentivando-

me afetuosamente. Era como se Ele estivesse me dizendo que essa situação dolorosa em que eu 

me encontrava era um treinamento para o reino, que era um testemunho de vitória sobre Satanás 

a fim de receber a bênção eterna de Deus, que era a riqueza mais preciosa na vida que Deus podia 

dar e que era um lindo testemunho especialmente suportado pela entrada no reino. Fiquei tão 

comovida que lágrimas jorraram dos meus olhos e pensei: “Ó Deus Todo-Poderoso, eu me 

lembrarei bem daquilo que Tu me confiaste a fazer e aceito passar por esse treinamento. Eu 

cooperarei Contigo com sinceridade e darei um testemunho glorioso de Ti. Não serei fraca e não 

permitirei que me transforme em motivo de piada para Satanás!” 

Na manhã do terceiro dia, vários policiais me levaram para a sala de interrogatório mais uma 

vez. Um oficial perverso me bateu na cabeça com seu cassetete e disse com um sorriso falso: “E aí, 

repensou?” Então ele me mostrou uma lista de nomes dos membros da igreja e pediu que eu os 

identificasse. Eu fiz uma oração silenciosa a Deus: “Ó Deus Todo-Poderoso, Satanás veio para me 

tentar mais uma vez e está tentando me levar a trair a Ti e entregar meus irmãos e irmãs. Eu me 

recuso absolutamente a prolongar uma vida ignóbil como um Judas. Peço apenas que protejas 

meu coração e que me amaldiçoes se eu fizer qualquer coisa que O traia!” Imediatamente, senti 

força surgir dentro de mim e disse com firmeza: “Não conheço nenhum deles!” Assim que disse 

isso, dois policiais perversos me assaltaram. Um deles puxou uma de minhas pernas, o outro pisou 

em meu joelho com um sapato de couro duro. Enquanto pisava, ele disse ferozmente: “Não 

conhece nenhum, é? Realmente não conhece nenhum?” A dor extrema fez com que eu desmaiasse 

novamente. Não sei quanto tempo permaneci inconsciente até eles me acordarem novamente 

jogando água gelada em mim. Assim que acordei, um policial perverso levantou seu punho e me 

acertou no peito, e ele me bateu com tanta força que fiquei sem conseguir respirar por muito 



tempo. Então outro policial perverso me agarrou pelo cabelo, me arrastou até uma cadeira de 

metal e me algemou a ela, de modo que eu não conseguia me mexer. Então vendou meus olhos 

com um trapo imundo. Eles se revezaram me puxando para o alto pelas orelhas com toda a força 

que tinham e pisando em meus pés o mais forte que podiam — a dor lancinante me fez gritar 

espasmodicamente. Quando me viram tomada de dor e tristeza, o bando de policiais perversos riu 

tumultuosamente. Seu riso parecia surgir das entranhas do inferno — era terrível de ouvir e 

estremeceu meu coração. Confrontada com tamanha crueldade, vi claramente que esses “policiais 

do povo”, como eram proclamados pelo governo do Partido Comunista Chinês, eram apenas bestas 

cruéis e malignas. Eram apenas ghuls cuja única intenção era machucar pessoas! No passado, eu 

sempre costumava imaginar os policiais como heróis que defendiam a justiça, que prendiam 

pessoas más e mantinham seguras as pessoas boas, e que as pessoas podiam recorrer à polícia 

sempre que estivessem em perigo ou em dificuldades. Apesar de ter sido sujeita à prisão e 

perseguição desde que comecei a crer em Deus, eu nunca tinha pensado neles como o diabo 

Satanás. Agora, Deus Todo-Poderoso tinha me revelado pessoalmente a verdade real, e foi apenas 

então que vi que eles portavam a face feroz e malévola de demônios satânicos. Em meu coração, 

agradeci a Deus Todo-Poderoso em silêncio por finalmente abrir meus olhos espirituais e me 

capacitar a ver claramente a diferença entre certo e errado; senti que valia a pena sofrer toda essa 

dor para descobrir isso! Se Deus não tivesse feito isso, eu nunca teria despertado das mentiras e 

da enganação de Satanás, e teria sido praticamente impossível escapar da influência sombria de 

Satanás e alcançar a salvação de Deus. 

Depois de um tempo, o perverso oficial da polícia disse: “Ainda não quer falar? Vai falar ou 

não?” Quando viu que eu não dizia nada, dois policiais perversos vieram para cima de mim, 

seguraram minha cabeça e começaram a arrancar minhas sobrancelhas. Um dos homens que 

estavam me segurando me esbofeteou várias vezes, acertando-me com tanta força que fiquei tonta. 

A humilhação e dor provocaram sentimentos de tristeza e ódio em mim, e caí no choro pela 

vergonha de tudo isso. Ah, como eu odiava esses brutos sem consciência que blasfemavam contra 

Deus! Em minha dor, pensei em como o Senhor Jesus suportou a humilhação, o desdém e as surras 

infligidos pelos soldados para remir a humanidade e como Ele foi crucificado na cruz, e pensei nos 

repetidos alertas e exortações de Deus: “Talvez vocês se lembrem destas palavras: ‘Porque 

a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais 

abundantemente um eterno peso de glória’. No passado, vocês todos ouviram essa 

frase, ainda que ninguém tenha entendido o sentido real das palavras. Hoje, vocês 

conhecem bem o verdadeiro significado que elas encerram” (de ‘A obra de Deus é tão 

simples quanto o homem imagina?’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus 

deram grande conforto ao meu coração, e eu percebi que a humilhação e a dor que eu estava 

sofrendo agora seriam lembradas por Deus; essa dor estava sendo suportada para alcançar a 

verdade, era um testemunho glorioso e era uma bênção em minha vida. “Vendo como creio em 

Deus”, eu pensei, “devo então ter a fé e coragem para aceitar a bênção de Deus e devo ter a força 



de caráter para ser uma testemunha para a vitória de Deus”. Naquele momento, a expressão facial 

do oficial da polícia mudou, e ele disse: “Diga-nos o que queremos saber, e eu a deixarei ir agora 

mesmo”. Eu olhei para ele com desprezo e disse: “Só por cima do meu cadáver!” Ardendo de raiva, 

ele instruiu os dois policiais perversos a me arrastarem de volta para a cela escura. 

Depois de várias sessões de tortura cruel, eu estava surrada e machucada, e nenhuma força 

me restava. Principalmente meus braços e pernas estavam tão inchados que eu não ousava me 

mexer. Sem forças, fiquei agachada ali, como um cordeiro esperando o abatedouro. Sempre que 

pensava nos rostos brutos dos policiais perversos e suas risadas hediondas quando manuseavam 

aqueles instrumentos de tortura, minha mente era inevitavelmente inundada de ansiedade. 

Especialmente quando ouvia passos se aproximarem da minha cela, meu coração disparava. Eu 

era tomada por medo e terror e me sentia impotente e desamparada. Eu chorava; ah, como 

chorava! E confiei a Deus: “Ó, Deus Todo-Poderoso! Estou tão assustada agora e me sinto muito 

fraca. Não sei para onde correr. Por favor, salvai-me. Realmente não quero permanecer neste lugar 

infernal”. Justamente quando estava me sentindo fraca e desanimada, as palavras de Deus 

surgiram dentro de mim e me encorajaram e consolaram: “Neste vasto mundo, quem 

pessoalmente foi examinado por Mim? […] Por que fiz repetidas menções a Jó? E 

por que Me referi a Pedro tantas vezes? Já perceberam as Minhas esperanças para 

com vocês? Vocês deveriam passar mais tempo ponderando tais coisas” (de ‘Capítulo 

8’ das Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de 

Deus me trouxeram fé e força. “Sim!” pensei. “Em todo o céu e em toda a terra, quem entre os 

homens pode fazer o que fazemos e aceitar pessoalmente o teste de Deus neste covil de Satanás, o 

diabo? Quem pode ser levantado por Deus e ter a sorte de passar por essa provação de fogo, sitiado 

de todos os lados por legiões de diabos? Sou tão fraca e impotente, mesmo assim, hoje, Deus está 

me dando tanto amor. Ser escolhida por Deus é a bênção da minha vida e é a minha honra. Não 

posso fugir dessa provação, tampouco devo tentar sair dela. Em vez disso, devo ter dignidade, 

assumir uma posição firme diante de Satanás como Jó e Pedro, usar minha vida para dar 

testemunho de Deus e defender o nome de Deus e não causar tristeza e decepção a Deus”. Naquele 

momento, meu coração se encheu de gratidão e orgulho. Senti que ter a sorte de passar por esse 

tipo de sofrimento e provação nesta vida era incrivelmente extraordinário e fazia tudo valer a pena! 

Veio o quarto dia, e, pegando mais uma vez a lista de membros da igreja, o oficial perverso 

enfiou seu dedo em minha cara e disse: “Identifique aqueles que você conhece e me diga quem é o 

seu líder. Se você me contar, eu deixo você sair daqui. Se você não me contar, você vai morrer 

aqui!” Ele viu que eu continuaria calada, então rugiu: “Chega, pendurem ela pelas mãos amarradas 

atrás de suas costas. Vamos acabar com isso. Matem ela!” Dois subalternos imediatamente 

amarraram minhas mãos atrás das costas e me penduraram pelas mãos, de modo que eu só 

conseguia ficar na ponta dos pés. Então o oficial usou ameaças e incentivos, dizendo: “Por que se 

dar ao trabalho de resistir tanto? Você precisa entender a realidade da situação em que se 

encontra. A China pertence ao Partido Comunista, e o que dizemos vale. Se você nos contar o que 



queremos saber, deixo você sair daqui imediatamente e posso até arrumar um emprego para você. 

Caso contrário, informarei a escola de seu filho sobre você, e ele será expulso…” Ao ouvir suas 

palavras descaradas, senti tristeza e indignação ao mesmo tempo. A fim de interromper e destruir 

a obra de Deus e arruinar nossa chance de alcançar a salvação, o governo do Partido Comunista 

Chinês fará o que for preciso e cometerá qualquer maldade! É exatamente como dizem as palavras 

de Deus Todo-Poderoso: “Em uma sociedade obscura como essa, onde os demônios são 

impiedosos e desumanos, como o rei dos diabos, que mata pessoas em um piscar de 

olhos, poderia tolerar a existência de um Deus que é amável, bondoso e também 

santo? Como poderia aplaudir e comemorar a chegada de Deus? Lacaios! Retribuem 

bondade com ódio, há muito desdenham de Deus, abusam de Deus, são selvagens ao 

extremo, não têm a menor consideração por Deus, saqueiam e pilham, perderam 

toda a consciência, não têm nem um resquício de bondade e tentam os inocentes à 

insensatez. […] Liberdade religiosa? Direitos e interesses legítimos dos cidadãos? 

São todos truques para encobrir o pecado!” (de ‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). Naquele momento, obtive uma visão cristalina do semblante feio do 

governo do Partido Comunista Chinês e vi seus crimes perversos e hediondos contra o Céu. O 

Partido Comunista Chinês é o inimigo que odeia Deus e que se opõe implacavelmente a Deus e é 

meu arqui-inimigo absolutamente irreconciliável — eu jamais poderia ceder a ele! Vendo que eu 

permanecia em silêncio, eles me deixaram pendurada ali, e, aos poucos, perdi a consciência: eles 

me deixaram pendurada ali durante um dia inteiro e uma noite inteira. Quando me baixaram, tudo 

que consegui sentir era alguém tocando meu nariz. Quando essa pessoa viu que eu ainda estava 

respirando, ela simplesmente me deixou caída no chão. Através da neblina que turvava minha 

mente, eu os ouvi dizer: “Não sei mais o que fazer. Estou surpreso, essa vadia é durona. Ela é mais 

durona do que o Partido Comunista. Esses crentes em Deus Todo-Poderoso realmente são outra 

coisa!” Quando os ouvi dizer isso, um sentimento inexpressível surgiu dentro de mim, e tive que 

expressar minha gratidão e meu louvor a Deus, pois era Deus que tinha me guiado a derrotar 

Satanás. 

Fiquei presa na cela escura da Secretaria de Segurança Pública por oito dias. O governo do 

Partido Comunista Chinês usou cada esquema e truque que conhecia, mesmo assim não conseguiu 

extrair de mim nenhuma das informações que queria. No fim, tudo que os policiais perversos 

puderam fazer foi me mandar para a casa de detenção. Durante esse tempo, aproveitaram as 

oportunidades oferecidas pelas visitas da minha família para extorquir três mil yuans do meu 

marido. Eu tinha pensado que a casa de detenção seria um pouco melhor, mas eu estava errada. 

Nessa nação da China, que odeia a Deus, cada canto é totalmente escuro e cheio de violência, 

crueldade e assassinato. Um lugar como esse simplesmente não permite que a verdade exista, 

muito menos existe um lugar em que um crente em Deus Todo-Poderoso possa fincar o pé. Estar 

na casa de detenção era como sair do espeto para cair na brasa. Os policiais perversos ainda não 

estavam dispostos a admitir sua derrota e, assim, continuaram a me interrogar depois da minha 



transferência. Visto que não tinham conseguido nenhuma das informações que queriam de mim, 

três policiais me atacaram imediatamente e me deram uma boa surra. Fiquei com novos cortes e 

hematomas além dos antigos que ainda precisavam curar e fui espancada terrivelmente até me 

deixarem prostrada no chão e incapaz de me mexer. O chefe de polícia se agachou, apontou para 

a minha cabeça e me ameaçou, dizendo: “Se você não confessar, não espere sobreviver aqui!” Um 

policial perverso se aproximou e me chutou forte várias outras vezes, depois dois subalternos me 

arrastaram para o pátio e me amarraram a um poste de telefone. Eles me deixaram amarrada ali 

por um dia inteiro sem beber uma gota de água sequer, e meu corpo estava coberto de cortes e 

hematomas. Temendo que eu poderia morrer ali, eles me jogaram numa cela. Justamente quando 

eu estava à porta da morte e no fim das minhas forças, duas irmãs que acreditavam em Deus Todo-

Poderoso e também estavam presas na casa de detenção correram para me socorrer. Elas 

desabotoaram suas roupas e me abraçaram, usando o calor de seu corpo para me aquecer. Apesar 

de sermos totalmente estranhas umas às outras, o amor de Deus uniu nosso coração. Eu conseguia 

ouvir os gritos indistintos das minhas irmãs e as outras prisioneiras falando de nós, dizendo: 

“Esses policiais são tão cruéis! As pessoas que creem em Deus Todo-Poderoso são tão 

compassivas. Pensávamos que vocês pertenciam à mesma família, mas, na verdade, vocês nem se 

conhecem”. Também ouvi as duas irmãs dizerem: “Deus criou o homem, e todos nós somos uma 

família…” Acabei desenvolvendo uma febre alta, fiquei muito doente e me senti como se estivesse 

à beira da morte. Os policiais perversos ignoraram isso, mas as irmãs pagaram um preço 

exorbitante para comprar algumas roupas e remédios deles. Com muito cuidado, trataram das 

minhas feridas e cuidaram de mim todos os dias. Sob seus atenciosos cuidados, pouco a pouco 

comecei a melhorar. Eu sabia que era o amor de Deus: apesar de permitir que a tribulação caísse 

sobre mim, Deus sempre esteve atento à minha dor e fraqueza e, secretamente, tinha arranjado 

tudo para mim e orquestrado para que essas duas irmãs cuidassem de mim e me consolassem. 

Nos consolamos e encorajamos umas às outras e, tendo os mesmos desejos e objetivos em mente, 

cada uma de nós orava secretamente pelas outras, pedindo que Deus nos desse fé e força para que 

nos tornássemos testemunhos da vitória de Deus neste covil de demônios. 

Ir para a casa de detenção era como entrar num inferno na terra; dentro daquelas paredes, 

vivíamos uma vida desumana. Nunca tínhamos o suficiente para comer e éramos obrigadas a nos 

acabar no trabalho, trabalhando desde as sete da manhã até às dez da noite antes de podermos 

voltar para a nossa cela — a cada dia, estávamos totalmente exaustas, tendo gasto toda a nossa 

energia. Mas visto que eu podia comungar frequentemente sobre as palavras de Deus com as duas 

irmãs, apesar de minha carne sofrer enormemente e sempre estar exausta, meu coração estava 

tranquilo e repleto de luz. Durante aquele tempo, lembrei-me muitas vezes deste hino das palavras 

de Deus: “Assim, durante estes últimos dias vocês devem dar testemunho de Deus. 

Não importa quão grande seja o sofrimento de vocês, devem continuar até o fim e, 

mesmo em seus últimos suspiros, ainda assim vocês devem ser fieis a Deus e ficar à 

mercê de Deus; só isso é realmente amar a Deus e apenas isso é o testemunho forte 



e retumbante” (de ‘Busque amar a Deus, não importa quão grande seja seu sofrimento’ em 

“Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Sempre que cantava esse hino, eu sentia que um 

poder incrível me sustentava e, sem me dar conta disso, a exaustão, a depressão e a dor que eu 

sentia dentro de mim desapareciam. Ao mesmo tempo, eu também vim a perceber que o fato de 

eu ser capaz de suportar essa dor era a maior bondade e a maior bênção que Deus podia me 

conceder. Não importava quão grande fosse meu sofrimento, eu estava determinada a seguir a 

Deus até o fim, e mesmo que me restasse um único suspiro, eu procuraria amar a Deus e satisfazê-

Lo. Encorajada pelo amor de Deus, sobrevivi a 20 dias quase insuportáveis na casa de detenção. 

Naquele covil sombrio de monstros, foi a luz da vida de Deus Todo-Poderoso que dispersou as 

trevas e me capacitou a continuar a louvar a Deus e a desfrutar o suprimento de vida das palavras 

de Deus — isso era o maior amor e a maior salvação que Deus podia me dar. Quando finalmente 

fui libertada, os policiais perversos continuaram a me ameaçar descaradamente, dizendo: 

“Quando voltar para casa, nem pense em contar para alguém o que aconteceu com você aqui!” Ver 

os policiais perversos com seu rosto humano e coração bestial, a feiura de sua disposição de fazer 

coisas malignas, mas sem aceitar a responsabilidade por elas, fortaleceu ainda mais a minha fé e 

determinação de abandonar Satanás, seguir a Deus e dar testemunho Dele. Fiz uma resolução de 

cooperar com Deus e espalhar o evangelho, de trazer mais almas que viviam sob o império de 

Satanás, o diabo, para a luz para que elas também recebessem o amor e a salvação do Criador. 

Ao longo de toda essa experiência de ser perseguida cruelmente pelo governo do Partido 

Comunista Chinês, foi Deus Todo-Poderoso que me guiou um passo por vez para superar o cerco 

dos demônios e que me tirou do covil de monstros de Satanás. Isso me levou a uma percepção 

sincera: não importa quão selvagem, cruel e desenfreado Satanás possa ser, ele será para sempre 

o adversário derrotado de Deus, e apenas Deus Todo-Poderoso é a autoridade mais alta que pode 

ser nosso apoio fiel, que nos leva à vitória sobre Satanás e sobre a morte e que pode nos capacitar 

a viver com tenacidade à luz de Deus. É exatamente como diz Deus Todo-Poderoso: “A força de 

vida de Deus pode prevalecer sobre qualquer poder; além do mais, ela ultrapassa 

qualquer poder. Sua vida é eterna; Seu poder, extraordinário, e Sua força vital não 

é facilmente vencida por qualquer ser criado ou força inimiga. A força de vida de 

Deus existe e fulgura em seu brilhante esplendor, independentemente de tempo ou 

lugar. O Céu e a terra podem passar por grandes mudanças, mas a vida de Deus é a 

mesma para sempre. Todas as coisas podem passar, mas a vida de Deus ainda 

permanecerá, porque Deus é a fonte e a raiz da existência de todas as coisas” (de ‘Só 

o Cristo dos últimos dias pode dar ao homem o caminho de vida eterna’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). A partir deste dia, desejo seguir Deus Todo-Poderoso com firmeza, fazer tudo que 

posso para buscar a verdade e ganhar a vida eterna que Deus concede ao homem. 

 

20. Sobreviver a uma perseguição cruel fortaleceu minha fé em Deus 

Por Zhao Rui, Província de Shanxi 



Meu nome é Zhao Rui. Devido à graça de Deus, toda a minha família começou a seguir o 

Senhor Jesus em 1993. Em 1996, quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui atraída pelo amor do 

Senhor Jesus e comecei a trabalhar na igreja e a dar sermões. No entanto, não demorou e comecei 

a observar muitas coisas na igreja que me deixaram amargamente decepcionada: colegas de 

trabalho se metiam em intrigas uns contra os outros, excluíam uns aos outros e competiam por 

poder e lucro. Era como se o ensinamento do Senhor de que devemos amar uns aos outros tivesse 

sido esquecido havia muito tempo. Aqueles que davam sermões pareciam não ter nada a dizer e 

não havia prazer em viver a vida da igreja. Muitos irmãos e irmãs tinham se tornado negativos e 

fracos e tinham até parado de frequentar as reuniões. Confrontada com o estado sombrio e 

desolado da igreja, eu me senti particularmente angustiada e impotente. Em julho de 1999, pelo 

arranjo e orquestração milagrosos de Deus, eu acolhi o retorno do Senhor Jesus — Deus Todo-

Poderoso. Através da leitura das palavras de Deus Todo-Poderoso e do engajamento na vida da 

igreja, desfrutei mais uma vez a obra do Espírito Santo. Quando participava das reuniões com 

meus irmãos e irmãs, o estilo de vida religioso que eu levava no passado foi extinto, todos podiam 

dizer o que realmente sentiam, nós comungávamos sob a luz que nos era fornecida pelo 

esclarecimento do Espírito Santo e conversávamos sobre como experimentávamos a palavra de 

Deus e sobre como confiar em Deus para nos livrar da corrupção. E mais, os irmãos e irmãs viviam 

de maneira muito devota e dignificada; perdoavam e eram tolerantes com as falhas e as 

manifestações de corrupção uns dos outros e ofereciam uns aos outros ajuda amorosa. Quando 

alguém estava passando por dificuldades, ninguém o desprezava ou depreciava, mas buscava a 

verdade com ele para encontrar uma solução para os seus problemas. Essa era a vida de igreja que 

eu sempre desejara — o caminho verdadeiro que eu tinha procurado durante tantos anos! 

Finalmente, eu tinha retornado para diante de Deus após ter permanecido perdida por anos a fio! 

Fiz uma resolução a Deus: “Trarei aquelas almas inocentes que ainda vivem nas trevas para diante 

de Deus, eu as capacitarei a viver com a orientação e a benção da obra do Espírito Santo e a ser 

regadas pela água viva da vida de Deus. Esse é o meu chamado como um ser criado e a maneira 

mais significativa e valiosa de viver minha vida”. Com isso, atirei-me no cumprimento dos meus 

deveres. 

No entanto, o governo do Partido Comunista Chinês, aquele governo ateu que odeia o Deus 

verdadeiro e detesta a verdade, não permitiria que seguíssemos a Deus, nem que déssemos 

testemunho ou propagássemos o evangelho de Deus, muito menos toleraria a existência da igreja 

de Deus. Na primavera de 2009, o governo do PCC executou uma campanha de prisões em grande 

escala que visava os principais líderes da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Um após o outro, líderes 

das igrejas no país inteiro foram detidos e jogados na prisão. Em 4 de abril, por volta das nove da 

noite, eu e uma irmã com a qual eu estava colaborando no cumprimento dos nossos deveres 

tínhamos acabado de sair da nossa casa anfitriã e estávamos andando até a rua, quando três 

homens à paisana de repente saltaram atrás de nós e nos arrastaram à força pelos braços, gritando: 

“Vamos! Vocês vêm com a gente!”. Antes mesmo de termos tempo para reagir, fomos jogadas 



dentro de um sedã preto estacionado ao lado da rua. Foi exatamente como nos filmes, quando 

gângsteres vêm e sequestram alguém à plena luz do dia, só que, agora, isso estava acontecendo 

conosco na vida real, e foi absolutamente aterrorizante. Eu fiquei totalmente arrasada e tudo que 

pude fazer foi clamar a Deus em silêncio sem cessar: “Amado Deus! Salva-me! Ó Deus, por favor, 

salva-me”. Antes de eu recuperar minha compostura, o sedã entrou no pátio principal da Agência 

Municipal de Segurança Pública. Foi apenas então que percebi que tínhamos caído nas mãos da 

polícia. Logo depois, a irmã da nossa casa anfitriã também foi trazida. Nós três fomos levadas para 

um escritório no segundo andar, e um policial, sem dar quaisquer explicações, apoderou-se das 

nossas bolsas e nos fez ficar de pé voltadas contra a parede. Então nos obrigou a nos despirmos e 

revistou nosso corpo, apoderando-se, no processo, de alguns materiais sobre nosso trabalho na 

igreja, recibos para o dinheiro da igreja que era guardado, nossos celulares, mais de cinco mil 

yuans em dinheiro, um cartão de banco e um relógio, entre outros pertences pessoais que 

tínhamos conosco e em nossas bolsas. Enquanto tudo isso acontecia, sete ou oito policiais ficavam 

entrando e saindo da sala, e dois dos policiais que estavam nos monitorando até caíram na 

gargalhada e apontaram para mim, dizendo: “Essa aí é uma mandachuva na igreja, parece que 

pegamos um peixe grande hoje”. Logo depois, quatro policiais à paisana me algemaram, vendaram 

meus olhos e me escoltaram até uma sucursal da Agência de Segurança Pública bem longe da 

cidade. 

Quando entrei na sala de interrogatório e vi aquela janela com grade de ferro lá no al to e 

aquele ‘banco de tigre’ sinistro e de aparência fria, as histórias terríveis de irmãos e irmãs que 

tinham sido torturados no passado me vieram à mente. Pensando nas torturas desconhecidas às 

quais os policiais malignos me submeteriam em seguida, fiquei extremamente assustada e minhas 

mãos começaram a tremer involuntariamente. Nessa situação desesperada, de repente, as 

palavras de Deus apareceram em minha mente: “Você ainda está carregando medo no seu 

coração, e o seu coração não continua cheio de pensamentos de Satanás?” “O que é 

um vencedor? Os bons soldados de Cristo devem ser corajosos e confiar em Mim 

para ser espiritualmente fortes; eles devem lutar para se tornar guerreiros e 

batalhar contra Satanás até a morte” (de ‘Capítulo 12’ das Declarações de Cristo no princípio 

em “A Palavra manifesta em carne”). Aos poucos, o esclarecimento das palavras de Deus acalmou 

meu coração em pânico e me permitiu perceber que meu medo tinha sua origem em Satanás. 

Pensei comigo mesma: “Satanás quer torturar minha carne para que eu capitule diante de sua 

tirania. Não posso cair nesse esquema conspirador. Não importa o que possa acontecer, confio que 

Deus está comigo secretamente, me vigiando e protegendo. Em todos os momentos, Deus sempre 

será minha forte retaguarda e meu apoio eterno. Agora é um momento-chave na batalha espiritual 

e é imperativo que eu seja testemunha de Deus neste momento. Devo ficar do lado de Deus e não 

posso ceder a Satanás”. Após perceber isso, orei a Deus em silêncio: “Ó Deus Todo-Poderoso! Foi 

com Tuas boas intenções que hoje caí nas mãos desses policiais malignos. No entanto, minha 

estatura é pequena demais e estou em pânico e assustada. Peço que Tu me dês fé e coragem, para 



que eu possa me libertar das restrições da influência de Satanás, não me submeter a ele e 

resolutamente ser uma testemunha para Ti!”. Após terminar minha oração, meu coração se 

encheu de coragem e eu não senti mais tanto medo daqueles policiais malignos de aparência 

maliciosa. 

Naquele momento, dois policiais me enfiaram na ‘cadeira do tigre’ e prenderam meus pés e 

mãos. Um dos guardas, um brutamontes alto e pesado, apontou para algumas palavras na parede, 

que diziam: “Aplicação civilizada da lei”, e então bateu na mesa e gritou: “Você sabe onde está? A 

Agência de Segurança Pública é a sucursal do governo chinês especializada em violência! Se você 

não confessar, você terá o que merece! Fale! Como você se chama? Quantos anos tem? De onde é? 

Qual é sua posição na igreja?”. Sua natureza agressiva em combinação com sua admissão franca e 

pessoal da natureza verdadeira dessa agência nacional de execução, a Agência de Segurança 

Pública, me encheu de raiva. Pensei comigo mesma: “Eles sempre alegam ser a ‘Polícia do Povo’ e 

que seu objetivo é ‘erradicar os perversos e permitir que aqueles que seguem a lei vivam em paz’, 

mas, na verdade, são apenas um bando de assassinos, bandidos e matadores do submundo. São 

demônios executando um ataque voltado contra a justiça e punindo cidadãos bons e íntegros! 

Esses policiais fazem vista grossa para aqueles que violam a lei e cometem crimes, permitindo que 

vivam fora do alcance da lei. No entanto, a despeito do fato de apenas acreditarmos em Deus, 

lermos a palavra de Deus e trilharmos a senda correta na vida, nós nos tornamos o alvo primário 

da violência desse bando de selvagens. O governo do PCC é verdadeiramente um inversor perverso 

da justiça”. Apesar de odiar aqueles policiais malignos com todo meu coração, eu sabia que minha 

estatura era pequena demais e que não seria capaz de resistir à sua punição e tortura cruel, então 

clamei a Deus sem cessar, suplicando que Ele me concedesse força. Naquele exato momento, as 

palavras de Deus me iluminaram: “A fé é como uma ponte de um tronco só de árvore, os 

que se grudam abjetamente à vida terão dificuldade para cruzá-la, mas os que estão 

prontos a se sacrificar podem atravessá-la sem preocupação” (de ‘Capítulo 6’ das 

Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). O consolo e o 

encorajamento das palavras de Deus me ajudaram a me fundamentar, e pensei comigo mesma: 

“Hoje devo estar pronta para arriscar tudo — se acontecer o pior e eu morrer, que seja. Se esse 

bando de demônios acredita que arrancará algo de mim sobre o dinheiro, o trabalho ou os líderes 

da igreja, podem pensar melhor!”. Com isso, orei a Deus: “Amado Deus! Tu governas sobre tudo, 

e Satanás também está em Tuas mãos e está sujeito às Tuas orquestrações. Hoje, estás usando 

Satanás para testar minha fé e devoção. Mesmo que minha carne esteja fraca agora, não estou 

disposta a desmoronar aos pés de Satanás. Desejo depender de Ti e ficar forte. Não importa como 

Satanás me torture, jamais Te trairei ou Te deixarei triste!”. Por causa da orientação das palavras 

de Deus, não importava como me interrogassem ou tentassem extorquir informações de mim, eu 

não disse uma única palavra. 

Quando viram que eu me recusava a falar, um dos policiais se enfureceu e, após dar um tapa 

na mesa, correu até mim, chutou a cadeira de tigre na qual eu estava sentada e então empurrou 



minha cabeça, gritando: “Conte-nos o que sabe! Não vá pensar que não sabemos de nada. Se não 

soubéssemos de nada, como você acha que teríamos sido capazes de capturar vocês três tão 

resolutamente?”. Outro policial alto rugiu: “Não teste minha paciência! Se não lhe dermos um 

gostinho da dor, você achará que estamos apenas fazendo ameaças vazias. Fique em pé!”. Assim 

que terminou de falar, ele me arrastou da cadeira de tigre até a parede sob a janela, que se 

encontrava lá no alto e tinha uma grade de ferro. Eles usaram um par de algemas perfurantes para 

cada mão, com uma ponta prendendo minhas mãos e a outra à grade de ferro, de modo que fiquei 

pendurada da janela pelas mãos e só conseguia tocar o chão com a bola dos pés. Um dos policiais 

malignos ligou o ar-condicionado para baixar a temperatura na sala e então me acertou 

violentamente na cabeça com um livro enrolado. Quando viu que eu continuava em silêncio, ele 

gritou num ataque de fúria: “Vai falar ou não? Se não falar, colocaremos você no ‘balanço’!”. Então, 

usou um cinturão de embalagem de qualidade militar para amarrar minhas pernas e então 

prendeu o cinturão na cadeira de tigre. Dois oficiais afastaram a cadeira de tigre da parede, de 

modo que fiquei pendurada no ar. Como meu corpo foi movido para a frente, as algemas 

escorregaram até a base dos meus punhos e os dentes no lado interior das algemas perfuraram o 

dorso das minhas mãos. Eu senti uma dor excruciante, mas mordi meus lábios com força para não 

gritar, pois não queria que aqueles policiais malignos rissem às minhas custas. Um deles disse com 

um sorriso sinistro: “Parece que não está doendo! Vou intensificar isso um pouco para você”. Ele 

levantou sua perna e pisou com força em minhas panturrilhas e então balançou meu corpo de um 

lado para o outro. Isso fez com que as algemas apertassem cada vez mais os meus punhos e o dorso 

das mãos. No fim, isso causou tamanha dor que não tive como não gritar em agonia, o que fez com 

que aqueles dois policiais caíssem na gargalhada. Só então ele parou de fazer pressão em minhas 

pernas, deixando-me suspensa ali no ar. Após mais ou menos vinte minutos, de repente, o policial 

chutou a cadeira de tigre de volta em minha direção, produzindo um terrível barulho estridente, e 

eu gritei quando meu corpo voltou à sua posição pendurada na parede com apenas a bola dos meus 

pés tocando o chão. Simultaneamente, as algemas caíram de volta para os meus punhos. O 

afrouxamento repentino das algemas fez com que o sangue circulasse rapidamente das mãos de 

volta para os braços, causando uma dor pulsante por causa da pressão do fluxo de sangue. Aqueles 

dois policiais malignos cacarejaram sinistramente ao verem meu sofrimento e, então, 

continuaram a me interrogar, perguntando: “Quantas pessoas existem em sua igreja? Onde vocês 

guardam o dinheiro?”. Essa última pergunta revelou claramente a motivação desprezível de 

Satanás: a razão pela qual estavam me submetendo a todo esse tormento e tortura, a razão pela 

qual estavam usando métodos tão diabólicos e impiedosos era tudo para poderem roubar o 

dinheiro da igreja. Esperavam descaradamente e em vão usar o dinheiro da igreja para seus 

próprios fins. Olhando para seus rostos gananciosos e perversos, fiquei enfurecida e 

continuamente implorei a Deus para que Ele não permitisse que eu me tornasse um Judas e que 

amaldiçoasse essa gangue de bandidos e bandoleiros. Depois disso, não importava como me 

questionassem, eu me recusei a falar até eles se irritarem tanto que começaram a gritar 



profanidades: “Maldita! Você é um osso duro de roer! Vamos ver quanto tempo você aguenta!”. 

Então, mais uma vez, afastaram a cadeira de tigre da parede, suspendendo-me novamente no ar. 

Dessa vez, as algemas se enterraram firmemente nas feridas já abertas nas costas das mãos, e 

minhas mãos incharam rapidamente e ficaram ingurgitadas de sangue, e parecia que estavam 

prestes a explodir. A dor foi ainda mais intensa do que da primeira vez. Os oficiais descreveram 

uns aos outros vividamente as suas “conquistas gloriosas do passado” torturando e punindo 

prisioneiros. Isso continuou por 15 minutos até, finalmente, chutarem a cadeira de volta e eu voltar 

à minha posição anterior — pendurada na janela com apenas a parte dianteira dos meus pés 

tocando o chão. Durante esse processo, uma dor lancinante me atravessou mais uma vez. Naquele 

momento, um policial baixo e rechonchudo entrou e perguntou: “Ela já falou?”. Os dois policiais 

responderam: “Essa aí é uma verdadeira Liu Hulan!”. Aquele policial gordo e maligno se 

aproximou de mim, me esbofeteou duramente e rosnou agressivamente: “Vamos ver se é 

realmente tão durona! Deixe-me soltar essas suas mãos”. Olhei para a minha mão esquerda e vi 

que ela estava muito inchada e que tinha ficado preta arroxeada. Naquele momento, o policial 

maligno agarrou os dedos da minha mão esquerda e começou a balançá-los para frente e para trás, 

esfregando e beliscando-os até a dormência desse lugar mais uma vez à dor. Então apertou as 

algemas ao máximo e sinalizou aos dois outros policiais para me puxarem para o alto novamente. 

Mais uma vez, eu estava suspensa no ar e fiquei naquela posição por vinte minutos antes de me 

baixarem. Ficaram me puxando para o alto e me baixando repetidas vezes, torturando-me ao 

ponto em que eu desejava morrer para escapar da dor. Cada vez que as algemas deslizavam pelas 

minhas mãos, a dor era maior do que na vez anterior. No fim, as algemas perfurantes se cravaram 

profundamente em meus punhos e rasgaram a pele no dorso das mãos, causando um sangramento 

profuso. A circulação tinha sido completamente interrompida em minhas mãos, que agora 

estavam inchadas como balões. Minha cabeça estava latejando devido à falta de oxigênio e parecia 

estar prestes a explodir. Eu realmente pensei que morreria. 

Justamente quando achava que não aguentaria mais, de repente, uma passagem das palavras 

de Deus ecoou em minha mente: “Na estrada para Jerusalém, Jesus sentiu uma dor 

intensa, como se uma faca estivesse sendo torcida no Seu coração, mas Ele não tinha 

a menor intenção de faltar à Sua palavra; havia sempre uma força poderosa que O 

compelia adiante para onde seria crucificado” (de ‘Como servir em harmonia com a 

vontade de Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus causaram um surto 

repentino de força e pensei em como o Senhor Jesus tinha sofrido na cruz: ele foi açoitado, 

zombado e humilhado pelos soldados romanos e espancado até sangrar. Mesmo assim, foi 

obrigado a carregar a cruz pesada, a mesma na qual O pregariam vivo. Ele ficou pendurado na cruz 

em dor excruciante por 24 horas, até derramar a última gota de sangue de Seu corpo. Que tortura 

cruel! Que sofrimento inimaginável! Mesmo assim, o Senhor Jesus suportou tudo em silêncio. 

Apesar da dor certamente imensa e indescritível, o Senhor Jesus voluntariamente Se colocou nas 

mãos de Satanás para a redenção de toda a humanidade. Pensei comigo mesma: “Recentemente, 



Deus encarnou pela segunda vez e veio para o país ateísta da China. Aqui, Ele enfrentou perigos 

muito maiores do que aquilo que enfrentou na Era da Graça. Desde que Deus Todo-Poderoso 

apareceu e começou a realizar Sua obra, o governo do Partido Comunista Chinês usou todos os 

meios possíveis para difamar, blasfemar, perseguir e capturar Cristo de forma maníaca, esperando 

em vão derrubar a obra de Deus. O sofrimento pelo qual Deus passou em suas duas encarnações 

está além daquilo que qualquer um poderia imaginar e muito menos suportar. Em comparação 

com aquilo que Deus suportou, o sofrimento que eu enfrento agora nem merece ser mencionado. 

E mais, a razão pela qual esses demônios estão me perseguindo desse jeito hoje é porque eu sou 

seguidora de Deus. Na verdade, é a Deus que eles realmente odeiam e estão tentando perseguir. 

Considerando que Deus suportou tanto sofrimento por nós, eu deveria ter mais consciência; devo 

satisfazer a Deus e trazer-Lhe conforto, mesmo que isso signifique a minha morte”. Naquele 

momento, lembrei-me trabalho árduo de todos os santos e profetas ao longo das eras: Daniel na 

cova dos leões, Pedro crucificado de cabeça para baixo, a decapitação de Tiago… Sem uma única 

exceção, todos esses santos e profetas foram testemunhas retumbantes de Deus à beira da morte, 

e percebi que meu objetivo deveria ser imitar sua fé, devoção e submissão a Deus. Assim, orei a 

Deus em silêncio: “Amado Deus! Tu és inocente de pecado, mas foste crucificado para a nossa 

salvação. Então, reencarnaste na China para realizar a Tua obra, arriscando Tua vida. Teu amor é 

tão grande que jamais poderei Te retribuir. É minha maior honra sofrer ao Teu lado hoje, e estou 

disposta a ser testemunha para confortar Teu coração. Mesmo que Satanás tire a minha vida, 

jamais professarei uma única palavra de queixa!”. Com minha mente focada no amor de Deus, a 

dor em meu corpo parecia diminuir significativamente. Na segunda metade daquela noite, os 

policiais malignos continuaram a me torturar em turnos. Apenas por volta das 9 da manhã 

seguinte, eles finalmente desamarraram minhas pernas e me deixaram pendurada na janela. 

Ambos os braços estavam completamente dormentes e sem sensibilidade, e todo meu corpo estava 

inchado. Àquela altura, a irmã com a qual eu estivera cumprindo deveres tinha sido trazida para 

a sala de interrogatório adjacente. De repente, oito ou nove policiais entraram na minha sala de 

interrogatório, e um policial baixo e robusto entrou irritado e perguntou aos policiais malignos 

que estavam lidando comigo: “Ela já falou?”. “Ainda não”, eles responderam. Assim que ouviu a 

resposta deles, ele saltou em mim, me esbofeteou duas vezes e gritou iradamente: “Você ainda não 

está cooperando! Sabemos seu nome e que é uma líder importante na igreja. Não se iluda achando 

que não sabemos de nada! Onde escondeu o dinheiro? Como seu trabalho é programado e 

arranjado?”. Quando viu que eu permanecia em silêncio, ele me ameaçou, dizendo: “Se você não 

confessar e nós descobrirmos por conta própria, será ainda pior para você. Considerando a sua 

posição na igreja, você será condenada a vinte anos na prisão!”. Esses policiais malignos estavam 

loucos para pôr a mão nos fundos da igreja. Quando olhei para suas feições selvagens, meu sangue 

ferveu de raiva e tive que pedir que Deus os condenasse aos abismos mais sombrios do Inferno. 

Mais tarde, eles me mostraram meu cartão do banco e perguntaram pelo nome no cartão e pela 

senha. Pensei comigo mesma: “Que fiquem sabendo, ninguém se importa. Minha família não 



transferiu muito dinheiro para essa conta. Talvez, se ficarem sabendo, eles deixarão de me 

importunar com os fundos da igreja”. Após decidir isso, eu lhes dei o nome e a senha. 

Mais tarde, perguntei se podia ir ao banheiro, e foi somente então que, finalmente, me 

soltaram. Àquela altura, eu tinha perdido todo e qualquer controle sobre minhas pernas, assim, 

eles me carregaram até o banheiro e ficaram de vigia do lado de fora. No entanto, eu já tinha 

perdido toda sensibilidade nas mãos, e as ordens do meu cérebro simplesmente não as 

alcançavam, assim, fiquei simplesmente encostada na parede, totalmente incapaz de desabotoar 

as calças. Quando demorei a sair, um dos policiais abriu a porta com um chute e gritou com um 

sorriso lascivo: “Ainda não terminou?”. Quando viu que eu não conseguia mexer as mãos, ele se 

aproximou e desabotoou minhas calças e as fechou quando terminei. Um grupo de policiais tinha 

se reunido do lado de fora do banheiro e fazia todos os tipos de comentários sarcásticos, 

humilhando-me com seu linguajar imundo. A injustiça de esses bandidos e demônios humilharem 

uma moça inocente de vinte e poucos anos de idade como eu de repente tomou conta de mim e eu 

comecei a chorar. Também passou pela minha mente que, se minhas mãos realmente estivessem 

paralisadas e eu fosse incapaz de cuidar de mim mesma no futuro, seria melhor se morresse. Se 

eu tivesse sido capaz de andar naquele momento, eu teria saltado do prédio e acabado com tudo 

naquele mesmo instante. Em meu momento de maior fraqueza, o hino da igreja “Desejo ver o dia 

da glória de Deus” me veio à mente: “Darei meu amor e lealdade a Deus e completarei minha 

missão para glorificar a Deus. Estou determinado a permanecer firme no testemunho de Deus e 

jamais ceder a Satanás. Ah, minha cabeça pode quebrar, e sangue pode fluir, mas a coragem do 

povo de Deus não se perderá. As exortações de Deus repousam no coração, decido humilhar 

Satanás, o diabo. Dor e dificuldades são predestinadas por Deus, suportarei humilhação para ser 

fiel a Ele. Nunca mais farei Deus chorar ou Se preocupar” (de “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos 

novos”). O esclarecimento e a iluminação de Deus mais uma vez me investiram de fé, e meu 

espírito foi fortalecido. Pensei comigo mesma: “Não posso ser enganada pelos truques de Satanás 

e não devo encerrar minha vida por causa de algo assim. Eles estão me humilhando e 

atormentando para que eu faça algo que machuque ou traia a Deus. Se eu morresse, eu 

simplesmente cairia em seu esquema conspirador. Não posso permitir que a conspiração de 

Satanás seja bem-sucedida. Mesmo que eu realmente esteja aleijada, enquanto sobrar um suspiro 

em mim, devo continuar a viver para dar testemunho de Deus”. 

Quando retornei para a sala de interrogatório, eu estava tão exausta que desmoronei no chão. 

Vários policiais me rodearam e gritaram comigo, ordenando-me a ficar em pé novamente. Aquele 

policial baixo e gordo que tinha me esbofeteado saltou em minha direção, me chutou 

violentamente e me acusou de estar fingindo. Naquele momento, meu corpo começou a tremer, 

fiquei sem ar e comecei a hiperventilar. Minha perna esquerda e o lado esquerdo o meu peito 

começaram a convulsionar e a se contrair em direção um à outro. Todo meu corpo ficou frio e 

enrijecido e, não importava o quanto os dois policiais forçassem e puxassem, eles não conseguiam 

me esticar. Em minha mente, eu sabia que Deus estava usando essa dor e aflição para abrir uma 



saída para mim, caso contrário eles teriam continuado a me torturar cruelmente. Só quando viram 

o estado precário em que me encontrava, aqueles policiais malignos finalmente pararam de me 

espancar. Então em prenderam na cadeira de tigre e foram para a sala ao lado para torturar a 

minha irmã da igreja, deixando dois guardas para me vigiar. Quando ouvi os incessantes gritos 

horripilantes da minha irmã, eu queria tanto atacar aqueles demônios e lutar com eles até a morte, 

mas, do jeito que as coisas estavam, eu não passava de um monte desmoronado e totalmente 

exausto, de modo que só podia orar a Deus e implorar que Deus concedesse força à minha irmã e 

a mantivesse segura para que ela pudesse ser testemunha. Ao mesmo tempo, eu amaldiçoei 

rancorosamente aquele partido perverso que tinha lançado seu povo nas profundezas de 

sofrimento e pedi a Deus que Ele punisse essas bestas em forma humana. Mais tarde, quando me 

viram desabada, aparentemente dando meu último suspiro, e não querendo lidar com a morte de 

alguém em seu turno, eles finalmente me mandaram para o hospital. Após chegar ao hospital, 

minhas pernas e meu peito começaram a convulsionar e se contrair novamente, e foram 

necessárias várias pessoas para puxar meu corpo de volta para uma posição esticada. Ambas as 

minhas mãos tinham inchado como balões e estavam cobertas de sangue coagulado. As minhas 

mãos estavam todas dilatadas com pus, e eles não conseguiram introduzir um cateter intravenoso 

porque, assim que inseriam a agulha, o sangue saía da veia, invadia o tecido vizinho e sangrava 

pelo local da injeção. Quando o médico viu o que estava acontecendo, ele disse: “Precisamos tirar 

essas algemas!”. Ele também recomendou aos policiais que me levassem ao hospital municipal 

para fazer outros exames, pois ele suspeitava que eu tivesse um problema cardíaco. Aqueles 

policiais malignos não queriam fazer nada para me ajudar, mas, depois daquilo, eles não voltaram 

a me algemar, e eu sabia que Deus tinha operado através do médico para abrir uma saída para 

mim. No dia seguinte, o oficial que estava me interrogando, escreveu uma declaração cheia de 

blasfêmias e calúnias sobre Deus para usá-la como meu depoimento verbal e ordenou que eu 

assinasse. Quando me recusei a assinar a declaração, ele se exasperou, agarrou minha mão e me 

forçou a deixar minha digital na declaração. 

No final da tarde de 9 de abril, o diretor da divisão e dois outros policiais me escoltaram até a 

casa de detenção. Quando o médico da casa de detenção viu que todo o meu corpo estava inchado 

e que eu não conseguia andar, que eu não tinha sensibilidade nos meus braços e parecia estar por 

um fio, eles se recusaram a me admitir, temendo que eu pudesse morrer ali. Mais tarde, o diretor 

da divisão negociou com o governador da casa de detenção por quase uma hora e prometeu que, 

se algo acontecesse comigo, a casa de detenção não seria responsabilizada, e só então o governador 

finalmente concordou em me levar sob custódia. 

Mais de dez dias depois, mais de uma dúzia de policiais malignos foi transferida de outras 

delegacias e alocada temporariamente na casa de detenção para me interrogar em turnos durante 

todo o dia e toda a noite. Existem limites estabelecidos para o período de tempo durante o qual 

um prisioneiro pode ser interrogado, mas a polícia disse que esse era um caso grande e importante 

de natureza muito séria, de modo que simplesmente não me deixaria sozinha. Já que temiam que, 



se me interrogassem por muito tempo, eu, em vista de meu estado debilitado, poderia sofrer algum 

tipo de emergência médica, eles concluíam seu interrogatório por volta da uma da manhã e me 

mandavam de volta para a minha cela, convocando-me na manhã seguinte ao amanhecer. Eles me 

interrogavam durante umas 18 horas por dia, durante três dias seguidos. No entanto, não 

importava como me interrogassem, eu não disse uma palavra. Quando viram que suas táticas 

duras não funcionavam, eles usaram táticas suaves. Começaram a demonstrar preocupação com 

meus ferimentos e compraram remédios e aplicaram pomadas às minhas feridas. Confrontada 

com essa manifestação repentina de “bondade”, eu baixei a guarda, pensando: “Se eu lhes contar 

algo irrelevante sobre a igreja, talvez isso baste”. Instantaneamente, as palavras de Deus 

apareceram em minha mente: “Não cometam erros, mas aproximem-se mais de Mim 

quando as coisas acontecerem a vocês; sejam mais cuidadosos e cautelosos sob 

todos os aspectos para evitar ofender o Meu castigo e evitar cair nos esquemas 

astutos de Satanás” (de ‘Capítulo 95’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra 

manifesta em carne”). De repente, percebi que eu tinha caído no esquema ardiloso de Satanás. 

Não eram essas as mesmas pessoas que, poucos dias atrás, tinham me torturado? Eles podiam 

mudar seu comportamento, mas sua natureza maligna era inalterável — uma vez demônio, sempre 

demônio. As palavras de Deus me despertaram para o fato de que eles eram apenas lobos em pele 

de cordeiro e que eles sempre abrigavam segundas intenções. Daí em diante, por mais que me 

tentassem ou interrogassem, eu não diria outra palavra. Logo depois, Deus revelou quem eles 

verdadeiramente eram; um policial, que eles chamavam de Capitão Wu, me interrogou 

ferozmente: “Você é uma líder na igreja e não sabe onde está o dinheiro? Se você não nos contar, 

temos nosso métodos de descobrir!”. Um policial velho e esquelético explodiu num ataque de 

abuso, gritando: “Maldição, nós lhe damos a mão e você quer o braço! Se você não falar, nós 

levamos você e a penduramos novamente. Veremos se ainda vai querer ser uma Liu Hulan e 

esconder informações de nós! Tenho muitas maneiras de lidar com você!”. Quanto mais ele falava 

desse jeito, mais determinada eu ficava a ficar em silêncio. Finalmente, ele se exasperou, se 

aproximou de mim e me empurrou, dizendo: “Com esse tipo de comportamento, vinte anos seriam 

uma sentença leve!”. Com isso, ele saiu correndo da sala em frustração. Mais tarde, um policial do 

Departamento Provincial de Segurança Pública encarregado de assuntos de segurança nacional 

veio me interrogar. Ele fez muitas declarações que atacavam e resistiam a Deus e continuamente 

se gabava de como ele era experiente e instruído, o que levou os outros policiais a enchê -lo de 

elogios. Observando sua feiura convencida e presunçosa e ouvindo todas as suas falsas acusações 

e mentiras fofoqueiras que pervertiam a verdade, eu senti tanto ódio como desprezo por esse 

policial. Eu nem suportava olhar para ele e, assim, fiquei olhando para a parede em minha frente 

e refutando cada um de seus argumentos em minha mente. Sua diatribe durou a manhã inteira e, 

quando finalmente terminou, ele perguntou o que eu pensava. Eu disse sem paciência: “Eu sou 

uma ignorante, por isso não tenho ideia sobre o quê você estava divagando”. Enfurecido, ele disse 

aos outros interrogadores: “Essa aí é um caso sem esperança. Acho que ela já foi deusada, ela está 



perdida!”. Com isso, ele saiu furtivamente, desanimado. Eu fiquei cheia de alegria e agradeci a 

Deus por me guiar para superar crise após crise. 

Ao sofrer a perseguição cruel dos diabos, experimentei a infernalidade de uma vida 

desprovida de quaisquer direitos humanos neste país governado pelo maligno Partido Comunista 

Chinês. Para o governo do PCC, crentes em Deus são como farpas em seus olhos e espinhos em 

seu lado. Eles usaram cada truque de seu manual para me punir e torturar, na esperança vã de me 

matar. No entanto, Deus é minha retaguarda forte e minha salvação; Ele me resgatou repetidas 

vezes das garras da morte e me permitiu experimentar o verdadeiro amor de Deus e ver o carinho 

e a bondade do coração de Deus. Quando os policiais malignos me arrastaram para a minha cela 

na casa de detenção e eu vi que minha irmã da casa anfitriã estava ali na mesma cela, meu coração 

foi inundado de afeto. Eu sabia que isso era o arranjo e orquestração de Deus e que o amor de Deus 

estava cuidando de mim, e eu sabia que Deus tinha feito isso porque, na época, eu estava 

praticamente aleijada — meus braços e minhas mãos estavam muito inchados e dilatados com pus, 

eu não tinha nenhuma sensibilidade em meus dedos, que estavam gordos como linguiças e 

endurecidos ao toque, eu mal conseguia mexer minhas pernas e todo o meu corpo estava fraco e 

destruído de dor. Durante seis meses, quase nunca me levantei de minha cama de tijolos aquecida 

e era incapaz de cuidar de mim mesma. Só depois de seis meses recuperei algum movimento nas 

mãos, mas ainda não conseguia segurar nada (ainda hoje, quando tento segurar um prato, minha 

mão fica dolorida, fraca e dormente, e se eu não usar minha outra mão como apoio, eu nem seria 

capaz de levantar um prato). Durante aquele tempo, minha irmã cuidou de mim todos os dias — 

ela escovava meus dentes, lavava meu rosto, me banhava, penteava meu cabelo e me alimentava. 

Um mês depois, minha irmã foi solta, e eu fui informada que eu tinha sido presa formalmente. 

Quando minha irmã foi solta, pensei em como eu ainda não era capaz de cuidar de mim mesmo e 

que não fazia ideia do tempo que permaneceria presa, então me senti incrivelmente impotente e 

desolada. Eu só pude clamar a Deus: “Ó Deus, sinto-me como uma aleijada — como devo continuar 

assim? Imploro que guardes meu coração para que eu possa superar essa situação”. Quando eu 

estava sem saber o que fazer e me sentia totalmente perdida, as palavras de Deus me orientaram 

com uma clareza excepcional no meu interior: “Vocês já consideraram que, um dia, o seu 

Deus irá colocá-los em um lugar nada familiar? Vocês conseguem imaginar um dia 

em que Eu poderia arrancar tudo de vocês, o que seria de vocês? Sua energia naquele 

dia seria como é agora? Sua fé reapareceria?” (de ‘Vocês devem entender a obra — não 

sigam confusamente!’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus foram como um 

farol brilhante que iluminaram meu coração e me permitiram entender a Sua vontade. Pensei 

comigo mesma: “O ambiente com o qual sou confrontada agora é aquele que menos conheço. Deus 

quer que eu experimente Sua obra dentro desse tipo de ambiente para aperfeiçoar minha fé. 

Mesmo que minha irmã tenha me deixado, Deus certamente não me deixou! Lembrando a senda 

que tenho trilhado, Deus tem me guiado a cada passo do caminho! Com a presença de Deus, não 

existe dificuldade que não possa ser vencida. Com Deus, há sempre uma saída. Em vista de quão 



covarde eu sou e de quão desprovida de fé estou, como posso esperar compreender a sabedoria e 

onipotência de Deus em minhas experiências?”. Por isso, orei a Deus: “Amado Deus, estou 

disposta a colocar-me completamente em Tuas mãos e a me submeter às Tuas orquestrações. Não 

importa quais situações eu possa enfrentar no futuro, sei que Tu abrirás um caminho adiante para 

mim. Eu me submeterei a Ti e não me queixarei mais”. Após concluir minha oração, tive uma 

sensação de serenidade e calma, mas eu ainda não sabia o que Deus tinha planejado para mim ou 

como Ele me guiaria. Na tarde do dia seguinte, o agente penitenciário trouxe uma nova prisioneira. 

Quando ela viu meu estado, ela começou a cuidar de mim sem que eu tivesse sequer que pedir. 

Reconheci nisso a maravilha e fidelidade de Deus; Deus não tinha me abandonado — todas as 

coisas no Céu e na terra estão nas mãos de Deus, incluindo os pensamentos do homem. Se não 

fosse pelos arranjos e orquestrações de Deus, por que essa mulher que eu nunca tinha visto antes 

seria tão gentil comigo? Depois disso, testemunhei ainda mais do amor de Deus. Quando aquela 

mulher foi liberta da casa de detenção, Deus levantou uma mulher após a outra que eu nunca tinha 

encontrado antes para cuidar de mim, e elas repassavam o cuidado por mim como se estivessem 

repassando um bastão de revezamento. Houve até algumas prisioneiras que depositaram dinheiro 

em minha conta após sua soltura. Durante esse tempo, mesmo que meu corpo sofresse um pouco, 

eu pude experimentar em primeira mão a sinceridade do amor de Deus pelo homem. Não importa 

em que tipo de situação o homem é lançado, Deus nunca o abandona, mas serve como sua ajuda 

constante. Enquanto o homem não perder sua fé em Deus, ele certamente será capaz de 

testemunhar os feitos de Deus. 

Fiquei detida durante e um ano e três meses, e então fui acusada pelo governo do PCC por 

“trabalhar, através de uma organização xie jiao, para obstruir a aplicação da lei” e fui condenada 

a três anos e seis meses de prisão. Após minha condenação, fui transferida para a Prisão Provincial 

de Mulheres para cumprir a minha sentença. Na prisão, éramos submetidas a mais tratamento 

desumano. Éramos forçadas a fazer trabalhos manuais todos os dias, e a nossa carga de trabalho 

diário excedia em muito o que qualquer um poderia completar sensatamente. Quando não 

conseguíamos terminar nosso trabalho, éramos submetidas a punição física. Praticamente todo o 

dinheiro que ganhávamos através do nosso trabalho ia para os bolsos dos guardas da prisão. 

Recebíamos apenas alguns yuans cada mês como uma suposta mesada. O discurso oficial da prisão 

era que ela reeducava as prisioneiras através de trabalho, mas, na realidade, éramos apenas suas 

máquinas de fazer dinheiro, suas escravas não remuneradas. Pelas aparências, as regras da prisão 

para reduzir as sentenças das prisioneiras pareciam ser bem humanas — se cumprissem 

determinadas condições, as prisioneiras podiam se qualificar para uma redução adequada de sua 

sentença. Na verdade, porém, isso era apenas uma fachada e só em prol das aparências. Na 

verdade, seu chamado sistema humano era nada mais do que palavras vazias no papel: as ordens 

dadas pessoalmente pelos guardas eram as únicas leis reais do país. A prisão controlava 

estritamente o total das reduções anuais de sentenças para garantir uma capacidade de “trabalho” 

suficiente e impedir uma redução da renda dos guardas penitenciários. A “lista de redução de 



sentenças” era uma técnica empregada pela prisão para aumentar a produtividade de trabalho. 

Dentre as várias centenas de prisioneiras da prisão, somente umas dez conseguiam ser incluídas 

na “lista de redução de sentenças”, fazendo com que as pessoas trabalhassem até a exaustão, 

envolvendo-se em intrigas umas contra as outras para conquistar um lugar naquela lista. No 

entanto, a maioria das prisioneiras que acabavam entrando na lista tinha conexões com a polícia 

e, para começar, nem tinham que fazer trabalho manual. As prisioneiras não tinham escolha senão 

engolir seu ressentimento sobre isso. Algumas cometiam suicídio em protesto, mas quando isso 

acontecia, a prisão simplesmente inventava alguma história para apaziguar a família da vítima, e 

assim sua morte era totalmente em vão. Na prisão, os guardas nunca nos tratavam como seres 

humanos; quando queríamos conversar com eles, precisávamos nos agachar no chão e levantar os 

olhos para eles, e se algo os deixava insatisfeitos, eles nos repreendiam e insultavam com 

obscenidades imundas. Quando oficiais de alta patente vinham para realizar inspeções, éramos 

forçadas a colaborar com seus fingimentos, pois nos ameaçavam de antemão, dizendo que 

tínhamos que dizer coisas positivas sobre a prisão, como, por exemplo: “Nossas refeições são 

deliciosas, os guardas sempre se preocupam conosco, nunca trabalhamos mais do que oito horas 

por dia e, muitas vezes, organizam alguma diversão para nós”. Em momentos assim, eu ficava com 

tanta raiva que todo o meu corpo tremia. Esses demônios eram tão hipócritas: claramente, não 

eram nada mais do que espíritos macabros devoradores de homens, mas insistiam em fingir que 

eram as pessoas mais gentis e compassivas. Eram sinistros, desprezíveis e descarados! Quando os 

longos três anos e meio da minha sentença finalmente chegaram ao fim e eu voltei para casa, 

minha família não conseguiu esconder a angústia que sentiu ao ver que eu parecia um esqueleto 

humano, tão fraca e esgotada, que quase não conseguiam me reconhecer, e muitas lágrimas foram 

derramadas. No entanto, nosso coração estava cheio de gratidão a Deus. Agradecemos a Deus por 

eu ainda estar viva e por Ele ter me protegido para que eu pudesse ressurgir inteira daquele inferno 

na terra. 

Só depois de retornar para casa, eu soube que, enquanto estava presa, a polícia perversa tinha 

vindo duas vezes e revistado e saqueado a casa arbitrariamente. Meus pais, que ambos acreditam 

em Deus, tinham fugido de seu lar e passado quase dois anos em fuga para evitar a captura pelo 

governo. Quando finalmente retornaram para casa, o capim no jardim tinha crescida à altura da 

própria casa, partes do telhado tinham desmoronado e o lugar estava um caos terrível. A polícia 

também tinha espalhado mentiras sobre nós na nossa aldeia: disseram que eu tinha enganado 

alguém e roubado entre um milhão e cem milhões de yuans (entre 150.000 e 15.000.000 de USD) 

e que meus pais tinham roubado várias centenas de milhares de yuans para mandar meu irmão 

mais novo para a faculdade. Essa gangue de demônios era um bando de genuínos mentirosos 

profissionais, os melhores de sua liga! Na verdade, já que meus pais tinham fugido de seu lar, meu 

irmão teve que usar bolsas de estudo e empréstimos para pagar suas mensalidades e concluir a 

faculdade. E mais, quando ele saiu de casa para trabalhar, primeiro ele teve que economizar 

dinheiro aos poucos para as despesas da viagem vendendo os grãos que nossa família cultivava e 



colhendo bagas de espinheiro-branco para vender. Mas aqueles diabos agiam sem consciência, 

incriminando minha família com falsas acusações, rumores que circulam até hoje. Ainda hoje, sou 

rejeitada por minha aldeia por causa da minha reputação como ofensora política e vigarista 

condenada. Essa gangue de demônios que mata sem piscar os olhos, esse governo diabólico que 

não demonstra nenhum respeito pela vida humana, esses subalternos de Satanás que fazem 

acusações falsas e agitam a opinião pública — eu desprezo todos eles! Mesmo que o diabo nos 

acuse falsamente, nos difame e persiga, isso só me permitiu ver mais claramente a natureza 

maligna e perversa, que resiste a Deus e desafia o céu, e a verdadeira face repugnante do governo 

do Partido Comunista Chinês. Capacitou-me também a experimentar o amor e a salvação de Deus. 

Quanto mais o diabo nos persegue, mais ele fortalece nossa determinação de seguir Deus Todo-

Poderoso até o fim. Se eu não tivesse experimentado a sujeição à perseguição cruel às mãos 

daqueles demônios, quem sabe quando meu espírito teria despertado ou quando eu teria vindo a 

realmente desprezar Satanás e abandoná-lo uma vez por todas. Lembrando os anos que passei 

seguindo a Deus, eu só tinha aceitado as palavras de Deus que expõem a natureza e essência 

demoníaca do governo do PCC num nível teórico, mas nunca as tinha realmente entendido. Visto 

que, desde pequena, me incutiram as doutrinas da “educação patriótica”, que me condicionaram 

e enganaram sistematicamente a pensar de certa maneira, eu até pensava que as palavras de Deus 

era um exagero — eu simplesmente não conseguia convencer a mim mesma a abandonar a 

idolatria por meu país, pensando que o Partido Comunista estava sempre certo, que o exército 

protegia nossa pátria e que a polícia punia e erradicava os elementos malignos da sociedade e 

protegia os interesses do público. Foi apenas através da experiência da perseguição às mãos 

daqueles demônios que eu vim a reconhecer a face verdadeira do governo do PCC; ele é 

supremamente enganoso e hipócrita e tem enrolado o povo da China e o mundo inteiro com suas 

mentiras há anos. Ele professa repetidamente defender a “liberdade de crença e os direitos legais 

democráticos”, mas, na verdade, ele persegue arbitrariamente a crença religiosa. Tudo que ele 

realmente defende é sua própria tirania, seu controle pela força e seu despotismo. Na China, 

aqueles que creem no Deus verdadeiro precisam ser extremamente cautelosos, e se baixarem a 

guarda um pouco, é provável que acabem na prisão. Como resultado, a fim de evitar a captura e 

prisão pela polícia, gastamos todo o nosso tempo nos escondendo ou fugindo e jamais podemos 

ficar muito tempo num mesmo lugar. Mesmo quando estamos apenas ouvindo hinos em nossa 

própria casa, precisamos manter o volume baixo. E quando compartilhamos a palavra de Deus 

com membros da família, precisamos manter a voz baixa, e quando lemos a palavra de Deus, 

precisamos primeiro trancar as portas, por temer que a polícia possa estar nos monitorando e 

espionando e possa arrombar a nossa porta a qualquer momento. Além disso, nas prisões da 

China, quanto mais alguém acredita em Deus, mais provável é que ele seja perseguido, intimidado 

e desprezado. Os gângsteres, assassinos, ladrões e vigaristas, em contraste, frequentemente têm 

relações privilegiadas com a polícia e agem como seus matadores e prisioneiros-chefe. Há muito 

tempo, esses fatos têm exposto a China como um país que admira e instiga a maldade, ao mesmo 



tempo em que ataca e reprime a justiça. Quanto mais maligno alguém é, mais provável é que ele 

receba os elogios do governo do Partido Comunista Chinês. E quanto mais moralmente bom 

alguém é e quanto mais ele trilhar a senda correta, mais ele será reprimido e perseguido pelo PCC. 

Quando Deus veio para fazer Sua obra e salvar a humanidade, Satanás certamente não se 

contentou em permitir que nós seguíssemos a Deus e trilhássemos a senda correta e, então, usou 

todos os métodos possíveis para me obstruir e perseguir. Mesmo que minha carne tenha sido 

gravemente ferida ao longo dessa cruel perseguição, entendo que eu estava destinada a suportar 

esse sofrimento porque eu sou filha de Satanás, seus muitos venenos correm por minhas veias e 

eu tenho sido submetida à sua enganação e ao seu tormento durante todo o tempo. É precisamente 

porque eu era incapaz de discernir a essência e os esquemas ardilosos de Satanás que Deus 

permitiu que ele me perseguisse, permitindo-me assim entender através do meu sofrimento o que 

esse governo chinês, que eu sempre tinha imaginado como meu “salvador”, realmente é. Isso me 

permitiu ver a história baixa, desprezível e corrupta por trás de suas alegações de “grandeza, glória 

e retidão”. Ao mesmo tempo, isso me permitiu compreender a magnitude da graça salvadora de 

Deus, o que, por sua vez, me motivou a buscar a verdade com diligência, a renunciar totalmente a 

Satanás e a voltar meu coração para Deus. 

Durante aquele período mais difícil e angustiante da minha vida, o amor de Deus sempre 

esteve comigo mesmo quando eu estava fraca e em dor. Quando eu me sentia fraca, as palavras de 

Deus me iluminavam e me davam fé e força, permitindo que eu me libertasse das restrições das 

trevas e da morte. Quando Satanás incubava seus esquemas ardilosos, os alertas oportunos de 

Deus me despertavam da minha perplexidade, permitindo-me enxergar os esquemas e as tramas 

de Satanás para que eu pudesse ser testemunha de Deus. Quando eu estava sendo torturada 

cruelmente por aqueles demônios ao ponto de querer morrer, foram as orquestrações milagrosas 

de Deus que abriram uma saída para mim, fazendo parecer que eu estava à beira da morte e, assim, 

levando os demônios a parar de cometer sua violência contra mim. Quando eu estava sofrendo, 

impotente e incapaz de cuidar de mim mesma, Deus levantou prisioneira após prisioneira para 

assumirem a causa de cuidar das minhas necessidades diárias durante seis meses, como se 

estivessem repassando o bastão de revezamento do meu cuidado de uma para a outra. Depois 

disso, eu recuperei alguma sensibilidade nas mãos e fui capaz de realizar algum trabalho leve. Essa 

experiência única me deu um senso profundo do amor e da bondade de Deus e me permitiu 

enxergar claramente a essência de Satanás como inimigo de Deus. Com essas experiências, Deus 

me concedeu a riqueza mais preciosa da vida, fortalecendo assim minha determinação de 

empenhar minha vida para abandonar Satanás e seguir a Deus até o fim. É exatamente como diz 

a palavra de Deus: “Agora é a hora: desde muito o homem tem reunido toda a sua força, 

tem dedicado todos os seus esforços, tem pago cada preço para isto, para arrancar a 

face hedionda desse demônio e para permitir que as pessoas, que foram cegadas e 

suportaram todo tipo de sofrimento e dificuldade, se ergam de sua dor e deem as 

costas para esse velho diabo mau” (de ‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra manifesta em 



carne”). Agora, retornei para a igreja e novamente me juntei às fileiras daqueles que cumprem os 

seus deveres. Estou cumprindo meu dever pregando e espalhando o evangelho do reino de Deus, 

desejando apenas que um número ainda maior de pessoas possa escapar do tormento de Satanás 

e receber a salvação eterna de Deus. 

 

21. A luz de Deus me guia pela adversidade 

Por Zhao Xin, Província de Sichuan 

Quando eu era criança, morava nas regiões montanhosas. Nunca cheguei a ver muito do 

mundo e, na verdade, não tinha nenhuma grande aspiração. Eu me casei e tive dois filhos, que 

cresceram sensatos e obedientes, e meu marido trabalhava arduamente. Embora nunca 

tivéssemos tido muito dinheiro, vivíamos juntos como uma família em harmonia, e eu me sentia 

muito feliz e satisfeita. Em 1996, subitamente, desenvolvi uma doença grave que me levou à fé no 

Senhor Jesus. Desde então, passei a ler a Bíblia com frequência e a participar ativamente das 

reuniões da igreja. Para minha surpresa, minha doença aos poucos começou a melhorar e, com 

isso, minha fé em seguir o Senhor Jesus se tornou ainda mais forte. 

No entanto, em 1999, algo que eu jamais teria previsto aconteceu: fui levada pela polícia 

devido à minha fé no Senhor Jesus. Fiquei detida um dia inteiro e fui multada em 240 yuans. 

Embora possa não parecer muito dinheiro, para nós, agricultores pobres que vivem numa região 

montanhosa tomada pela pobreza, essa quantia não é pouca! Para conseguir dinheiro suficiente, 

vendi todos os amendoins que tão meticulosamente havia plantado no meu pedaço de terra. O que 

eu realmente não conseguia entender era por que o governo do Partido Comunista Chinês me 

considerava uma criminosa que “tomava parte em organizações contrarrevolucionárias”. Também 

ameaçou toda a minha família, dizendo que, mesmo que se formassem na faculdade, meus filhos 

ainda não conseguiriam um emprego. Consequentemente, meu marido, meus pais, meus parentes 

e amigos, todos começaram a me pressionar; eles tentavam reprimir e se interpor à minha fé. Eles 

me faziam exercer todo o trabalho árduo e exaustivo, e tudo que eu podia fazer era suportar calada. 

Em 2003, tive a sorte de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Através da 

leitura das palavras de Deus, tive certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. 

Fiquei completamente entusiasmada e senti que poder me reunir com Deus durante minha 

própria vida era, de fato, a maior bênção de todas! A partir de então, porém, a pressão exercida 

sobre mim, tanto pelo governo do Partido Comunista Chinês como por minha própria família, se 

tornou ainda maior. Diante desse tipo de ambiente, fiz uma resolução com Deus: “Não importa 

quão difícil seja ou quanto eu sofra, eu O seguirei até o fim!”. Posteriormente, a polícia do Partido 

Comunista Chinês foi à minha casa e me ameaçou, dizendo: “Você sabia que sua crença em Deus 

é ilegal, que não é permitida neste país? Se mantiver sua fé, você vai acabar presa!” Quando ouviu 

isso, meu marido começou a exercer cada vez mais pressão sobre mim. Ele me batia e repreendia 

com frequência, nem me deixava permanecer em nossa casa. Sem outra opção, tudo que eu podia 

fazer era reprimir a dor que sentia por dentro e sair de casa para evitar a perseguição e prisão pelo 



governo do Partido Comunista Chinês. Naquela época, embora tivesse sido forçada a sair da minha 

terra natal e entrar numa vida de perambulação devido à perseguição do Partido Comunista 

Chinês, eu ainda não tinha discernimento sobre a mão sinistra por trás disso que tinha causado a 

separação da minha família. Somente quando vivenciei pessoalmente a vida na prisão, os ataques 

desenfreados e as falsas acusações lançadas contra mim pelo governo do Partido Comunista 

Chinês é que passei a ter alguma compreensão verdadeira de sua essência perversa e reacionária 

e percebi que ele é o principal culpado da destruição de famílias felizes do povo e causador de 

desastres terríveis na vida pessoas! 

Em 16 de dezembro de 2012, cinco irmãos e eu estávamos pregando o evangelho quando, de 

repente, quatro policiais num carro nos pararam e nos prenderam. Eles nos levaram à delegacia 

e, depois de me algemarem, um deles gritou: “Deixe-me dizer uma coisa, você pode assaltar e 

roubar, pode cometer assassinato e incêndio criminoso e pode vender seu corpo, que nós não nos 

importamos. Mas crer em Deus é a única coisa que você não pode fazer! Ao crer em Deus, você 

está se colocando contra o Partido Comunista e precisa ser punida!” Ele me esbofeteou com força 

e me chutou violentamente enquanto falava. Achei que não seria capaz de aguentar muito mais 

depois daquela surra, então clamei a Deus em meu coração repetidamente: “Ó Deus! Não tenho 

ideia de por quanto tempo esses policiais maus me torturarão e sinto que não posso aguentar 

muito mais. Mas prefiro morrer a me tornar um Judas — eu não Te trairei. Por favor, cuida de 

mim, me protege e me guia”. Depois de orar, decidi silenciosamente em meu coração: 

“Permanecerei fiel a Deus até meu último suspiro, lutarei com Satanás até o fim e serei testemunha 

para satisfazer a Deus!” Depois, um dos policiais me revistou e encontrou 230 yuans que eu trazia 

em dinheiro. Sorrindo perversamente, ele disse: “Esse dinheiro é roubado e deve ser confiscado”. 

Enquanto falava, enfiou o dinheiro no próprio bolso e o guardou para si. Eles, então, começaram 

a nos interrogar. “De onde vocês são? Como se chamam? Quem os enviou aqui?” Depois que lhes 

contei meu nome e endereço, eles rapidamente localizaram os dados de toda a minha família no 

computador. Dei apenas minhas informações pessoais básicas, mas me recusei a responder uma 

única pergunta sobre a igreja. 

A polícia então usou um de seus truques. Encontraram mais de dez pessoas na rua que não 

acreditavam em Deus e as fizeram testemunhar que eu estive pregando o evangelho do reino de 

Deus Todo-Poderoso. Então contaram àquelas pessoas um monte de mentiras e falsas acusações 

a meu respeito. Todas aquelas pessoas zombaram de mim, me caluniaram e insultaram; me senti 

realmente injustiçada. Eu não fazia ideia de como passaria por essa situação, então continuei a 

clamar a Deus em meu coração, para que me desse fé e força. Foi então que parte de um hino das 

palavras de Deus me veio à mente: “Deus na carne é julgado e condenado. Pelos diabos 

Ele é perseguido. Rejeitado pelo mundo religioso. Sua mágoa ninguém pode 

compensar. Com paciência, Deus salva o homem corrupto, Ferido, Ele ama as 

pessoas. Essa é, de todas, a obra que mais dói. A resistência da humanidade, suas 

calúnias, caça e falsas culpas põem a carne de Deus em perigo. Quem pode entender 



e aliviar Sua dor?” (de ‘Deus ferido ama o homem’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos 

novos”). Antes, eu entendia apenas em teoria a dor que Deus sofre para salvar a humanidade e 

somente então, encontrando-me em uma situação real como essa, que finalmente comecei a 

apreciar o quão grande deve ser o sofrimento de Deus! Deus, justo e santo, tornou-se carne para 

viver ao nosso lado, pessoas imundas e corrompidas; Ele suportou todo tipo de ridicularização e 

insulto, condenação e difamação, repressão e perseguição para nos salvar. Mesmo aqueles dentre 

nós que creem em Deus muitas vezes não O entendem, e até nós O compreendemos mal e O 

culpamos. Esses golpes são todos muito dolorosos para Deus. Mesmo assim, Ele ainda traz Suas 

cicatrizes e ama a humanidade — Seu caráter é tão grandioso, tão honorável! Embora tivesse lido 

isto na Bíblia, no passado: “Pois, assim como o relâmpago, fuzilando em uma 

extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do 

homem no Seu dia. Mas primeiro é necessário que Ele padeça muitas coisas, e que 

seja rejeitado por esta geração” (Lucas 17:24-25), somente hoje vi que essas palavras 

realmente vieram a acontecer! Isso me deixou muito triste, e me arrependi de nunca antes ter 

demonstrado consideração à vontade de Deus… Antes de conseguir recuperar a compostura, o 

policial pendurou uma placa no meu pescoço que dizia “membro do Xie Jiao” e tirou uma foto. 

Eles então ordenaram que me agachasse e apontasse para alguns materiais do evangelho enquanto 

tiravam diversas outras fotos. Minhas pernas doíam tanto que mal conseguia ficar agachada. 

Naquele momento, meu celular começou a tocar e, alarmada, pensei: “Deve ser um irmão ou irmã 

da igreja me telefonando. Não posso implicá-los de forma alguma!” Rapidamente agarrei meu 

celular e o esmaguei com força no chão, fazendo-o em pedaços. Isso irritou os policiais na mesma 

hora. Eles pareciam ter enlouquecido — me levantaram pela gola e golpearam meu rosto com força 

várias vezes. Meu rosto imediatamente começou a arder como fogo, e meus ouvidos zumbiam 

tanto que eu não conseguia ouvir nada. Eles então começaram a chutar minhas pernas com toda 

a força e, ainda não satisfeitos em descontar sua raiva, aqueles policiais malignos me arrastaram 

para uma sala escura e me deixaram de pé contra uma parede enquanto golpeavam meu rosto. 

Então me deram outra boa surra. Consegui segurar as lágrimas enquanto aquilo acontecia e orei 

silenciosamente a Deus: “Ó Deus Todo-Poderoso, acredito que Tua boa vontade está por trás de 

tudo o que acontece comigo agora. Não importa o quanto esses policiais malignos me atormentem, 

sempre serei testemunha de Ti e não me renderei a Satanás!” Para minha surpresa, quando fiz 

essa oração, subitamente recuperei minha audição, e tudo que pude ouvir foi um dos policiais 

malignos dizendo: “Essa mulher é mesmo teimosa. Ela não derramou uma lágrima nem deu um 

pio. Talvez simplesmente não tenhamos lhe dado o bastante. Pegue o taser, e então veremos se ela 

faz algum barulho!” Outro policial pegou uma arma de choque e o acertou com força em minha 

coxa. Uma dor intensa me dilacerou no mesmo instante, doeu tanto que imediatamente caí no 

chão. Bati com a cabeça na parede, e sangue começou a jorrar. Os policiais apontaram para mim 

e gritaram: “Pare de fingir. Levante-se! Nós lhe daremos três minutos. Se você não se levantar, 

vamos bater em você de novo. Nem pense em se fingir de morta!” Mas não importava o quanto 



gritassem, eu realmente não conseguia me mexer, e, por fim, eles me deram outro chute perverso 

antes que parassem. 

Eu realmente não conseguiria aguentar mais a tortura brutal e desumana aplicada pela 

polícia. Orei a Deus com seriedade: “Ó Deus Todo-Poderoso! Não consigo aguentar muito mais. 

Por favor, dá-me fé e força!” Em meio ao meu intenso sofrimento, um hino das palavras de Deus 

veio à minha mente: “Já que você acredita em Deus, deve entregar seu coração diante 

Dele. Se você oferecer e depositar seu coração diante de Deus, então, durante o 

refinamento, será impossível negá-Lo ou abandoná-Lo. […] Quando chegar o dia, e 

as provações de Deus lhe sobrevierem repentinamente, você não só será capaz de 

ficar ao lado de Deus, mas também de dar testemunho Dele. Nesse momento, você 

será como Jó e Pedro. Tendo dado testemunho de Deus, você O amará 

verdadeiramente e entregará sua vida a Ele de bom grado; você será a testemunha 

de Deus e alguém amado por Deus. O amor que experimenta o refinamento é forte, 

não fraco. Independentemente de quando ou como Deus o sujeita às Suas provações, 

você é capaz de não mais se preocupar se vai viver ou morrer, de bom grado 

abandonar tudo por Deus e alegremente suportar qualquer coisa por Ele — e, assim, 

seu amor será puro, e sua fé, real. Só então você será alguém verdadeiramente 

amado por Deus e que tem sido verdadeiramente aperfeiçoado por Ele” (de ‘Entregue 

seu coração diante de Deus se você crer Nele’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). O 

esclarecimento de Deus me permitiu compreender Sua vontade, e isso também me deu fé e força 

inesgotáveis. Orei a Deus novamente: “Ó Deus! Eu creio que tudo o que está acontecendo comigo 

hoje acontece com Teu consentimento e que Tua boa vontade está por trás de tudo. Através do 

exercício despendido por esses demônios, finalmente vejo que as agências de imposição da lei que 

trabalham sob o Partido Comunista Chinês são organizações violentas, e eu não posso me render 

a elas. Quero apenas dar meu coração a Ti e ficar ao Teu lado. Ó Deus! Sei que é somente 

experimentando tais provações e refinamentos que meu amor por Ti pode ser fortalecido. Se 

Satanás tomar minha vida hoje, ainda assim não pronunciarei uma palavra de queixa. Ser capaz 

de dar testemunho por Ti é minha honra como um ser criado. No passado, não cumpri bem meu 

dever, e a Ti tanto devo. Ter a chance de morrer por Ti hoje é o mais significativo. Desejo obedecer 

a Ti”. Senti-me muito comovida depois dessa oração e achei que sofrer essa dor por seguir a Deus 

era incrivelmente significativo e valia a pena, mesmo que eu morresse!  

Passaram-se talvez mais de dez minutos quando uma policial veio, me ajudou a levantar e, 

fingindo bondade, disse: “Olhe para você, na sua idade, seus dois filhos na faculdade. Vale 

realmente a pena sofrer tudo isso? Apenas nos diga o que queremos saber e você pode partir 

imediatamente”. Ela viu que eu não respondi e, então, continuou: “Você é mãe, então deve pensar 

nos seus filhos. Agora nós vivemos no domínio do Partido Comunista, e o governo do Partido 

Comunista Chinês se opõe e reprime todas as crenças religiosas. Odeia especialmente aqueles que 

creem em Deus Todo-Poderoso. Se você insiste em ir contra o governo, não se preocupa em 



incriminar toda a sua família? Em algum momento, seus pais e seu marido estarão todos 

envolvidos, e seus filhos e netos podem esquecer a ideia de se alistarem no exército, se tornarem 

servidores públicos ou servidores em posição de liderança. Ninguém os contrataria nem como 

seguranças. Quer que seus filhos sejam apenas operários quando crescerem e somente façam bicos 

como você e sejam pobres a vida toda?” Bem quando Satanás estava empregando seu astuto 

estratagema contra mim, as palavras de Deus reluziram em minha mente: “De tudo o que 

ocorre no universo, não há nada sobre o que Eu não tenha a palavra final. O que 

existe que não esteja em Minhas mãos? Tudo o que Eu digo, acontece e, dentre os 

homens, quem é que pode mudar a Minha mente?” (de ‘Capítulo 1’ das Palavras de Deus 

para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me permitiram ver 

o estratagema astuto de Satanás, e eu percebi que eles estavam tentando me coagir a falar usando 

o futuro dos meus filhos como vantagem. Entretanto, eu sabia que nosso destino como seres 

humanos não está em nossas próprias mãos, nem nas mãos da polícia, mas nas mãos de Deus. 

Qualquer emprego que meus filhos viessem a ter no futuro e se seriam ricos ou pobres, tudo cabia 

a Deus. Pensando nisso, não me senti nem um pouco pressionada pela policial. A orientação das 

palavras de Deus me permitiu perceber verdadeiramente que Deus estava ao meu lado me 

protegendo, e comecei a confiar em Deus com ainda mais firmeza. Então, virei minha cabeça para 

o lado e permaneci em silêncio. A policial me deu uma boa reprimenda e depois se afastou.  

A noite se aproximava. Vendo que não conseguiam tirar nada de mim ou de minhas irmãs da 

igreja, tudo o que podiam fazer era nos enviar para o Centro de Detenção da Província. Mas a 

polícia de lá disse que o nosso caso era muito sério e que tínhamos de ir para a Casa de Detenção 

Municipal. Quando chegamos lá, já havia passado de 1:00 da manhã, e tudo que eu podia ver era 

fileira após fileira de grandes portões feitos de barras de metal — tudo parecia tão sombrio e 

aterrorizante. No primeiro portão, tivemos de tirar cada peça de roupa e nos submeter à revista 

corporal. Eles cortaram todos os meus botões e zíperes, e eu tive de vestir as roupas retalhadas; 

me senti como uma pedinte. No segundo portão, tivemos de passar por um exame físico. Eles 

viram os hematomas nas minhas pernas por ter sido espancada pela polícia e minha dificuldade 

em caminhar, mas apenas olharam e contaram mentiras, dizendo: “Isso tudo é perfeitamente 

normal. Não há com o que se preocupar”. Os regulamentos da prisão afirmam claramente que, se 

qualquer doença ou lesão for descoberta durante o exame físico, deve ser prescrito um tratamento, 

mas, na realidade, eles não se importam se os presos vivem ou morrem. Eles me disseram 

sarcasticamente: “Vocês que creem em Deus Todo-Poderoso têm Deus para protegê-los. Você dá 

conta”. Fui levada para uma cela, e uma prisioneira tirou a cabeça de debaixo dos lençóis e gritou 

comigo: “Tire todas as suas roupas!” Eu implorei para que ela não me fizesse tirar minha roupa 

íntima, mas ela apenas sorriu maliciosamente para mim e disse: “Se você vem para este lugar, 

então precisa seguir as regras”. Todas as outras prisioneiras levantaram a cabeça de debaixo dos 

lençóis e começaram a fazer todo tipo de barulho terrível. Havia 18 prisioneiras trancadas naquela 

cela de pouco mais de 20 metros quadrados: eram traficantes, assassinas, vigaristas e ladras. O 



trabalho da “chefe” do local, a mandachuva, era punir as pessoas de todas as maneiras possíveis 

todo santo dia — ela simplesmente atormentava as pessoas por diversão. De manhã, a vice em 

comando me ensinou as regras e disse que eu tinha que limpar o chão duas vezes por dia. Ela ficava 

constantemente arrumando coisas para eu fazer e disse que eu sempre tinha que cumprir minha 

cota de produção e precisava acelerar o passo, caso contrário seria punida. Os guardas da prisão 

agiam como bestas selvagens e frequentemente puniam os prisioneiros sem nenhuma razão 

também. Um deles me ameaçou, dizendo: “O que eu digo vale. Não me importo se você me 

denunciar. Vá fazer uma denúncia se quiser, e eu lhe darei mais do que pediu!…” Esses agentes 

penitenciários perversos eram completamente sem limites e totalmente desenfreados. Lá, o 

dinheiro move o mundo e, desde que se desse dinheiro aos agentes penitenciários, essa pessoa não 

estava sujeita à “lei”. Uma das prisioneiras era esposa de um oficial e havia desviado uma grande 

quantia. Ela costumava dar dinheiro aos guardas da prisão e todos os dias comprava para a “chefe” 

alguns lanchinhos fritos. Com isso, ela não precisava fazer nenhum trabalho o dia inteiro e 

conseguia que outras pessoas lavassem sua louça e dobrassem seus lençóis. Embora eu estivesse 

vivendo naquela cela infernal da prisão, sem dinheiro e nenhum direito, e tivesse que suportar 

todos os tipos de bullying e tormento todos os dias, a única coisa que me confortava era que duas 

irmãs da igreja estavam lá comigo. Nós éramos como uma família. Durante esse tempo difícil, nós 

tínhamos comunhão umas com as outras sempre que havia chance; nós nos apoiávamos e 

ajudávamos mutuamente. Confiamos em Deus o tempo todo, pedindo que Ele nos desse fé e força. 

Cada uma de nós ajudava e apoiava as outras e, juntas, passamos por esse momento terrível. 

Enquanto estive na casa de detenção, fui interrogada pela polícia mais quatro vezes. Certa 

vez, os homens que me interrogaram se apresentaram como funcionários da Secretaria Municipal 

de Segurança Pública e da Equipe de Segurança Nacional. Pensei comigo mesma: “Alguém da 

Secretaria Municipal de Segurança Pública certamente será de maior calibre e mais instruído do 

que a polícia da minha delegacia local. Eles devem fazer cumprir a lei de maneira justa”. Mas a 

realidade não era como eu imaginava. Assim que o homem da Secretaria Municipal de Segurança 

Pública entrou na sala, recostou-se numa cadeira com os pés sobre a mesa. Todo o seu corpo 

emanava orgulho, e ele passou os olhos por mim com um olhar de desprezo. Então se  levantou e 

caminhou até mim. Deu uma longa tragada no cigarro e cuspiu a fumaça no meu rosto. Vendo 

isso, finalmente percebi que a polícia do Partido Comunista Chinês era toda igual, e não pude 

deixar de rir de mim mesma por pensar que esse homem seria diferente. Eu não sabia que 

estratagemas eles tentariam comigo em seguida, então silenciosamente orei a Deus: “Ó Deus 

Todo-Poderoso. Por favor, dá-me sabedoria para derrotar Satanás e capacita-me a glorificar a Ti 

e ser testemunha por Ti!”. Nesse momento, o policial da Equipe de Segurança Nacional disse: “Nós 

já sabemos tudo sobre você. Coopere conosco, e deixaremos você ir”. Olhei para ele e ri sem alegria. 

Pensando que eu estava disposta a chegar a um compromisso, eles disseram: “Está disposta a 

cooperar agora?” Respondi: “Eu disse tudo o que preciso dizer há muito tempo”. Isso 

instantaneamente deixou os policiais malignos num frenesi de raiva, e eles começaram a gritar 



obscenidades para mim. “Nós tentamos lhe dar uma saída digna, e você recusa! Se não falar hoje, 

tenho todo o tempo do mundo para passar com você. Vou tirar seus filhos da escola e garantir que 

eles não consigam terminar seus estudos”. Eles então trouxeram meu celular e me ameaçaram, 

dizendo: “De quem são esses números no seu cartão SIM? Se não nos contar hoje, você vai receber 

uma sentença de sete ou oito anos de prisão. Faremos as outras prisioneiras atormentar você sem 

parar, e você vai desejar estar morta!” Não importa como me pressionasse em busca de respostas, 

eu não respondia. Eu nem senti medo, pois as palavras de Deus me esclareciam profundamente: 

“Porque você deve resistir a tal sofrimento para ser salvo e sobreviver; e mais, isso 

está predestinado por Deus. Então, que esse sofrimento lhe sobrevenha é sua 

bênção. […] O significado por trás disso é profundo demais e extremamente 

significativo” (de ‘Aqueles que perderam a obra do Espírito Santo estão em maior risco’ em 

“Registros das falas de Cristo”). Essa rodada de interrogatório durou duas horas e meia. Vendo 

que não arrancariam nada de mim, eles lançaram mais ameaças contra mim e depois saíram, 

parecendo decepcionados. 

Em 6 de janeiro de 2013, a polícia tentou uma estratégia diferente e disse que me levaria para 

casa. Eles me fizeram usar um uniforme de prisioneira e algemas, e fui levada de volta à minha 

delegacia de polícia local em um furgão da prisão. Quando cheguei, me disseram que aqueles 

policiais malignos haviam encontrado meus filhos e meus sogros, revistado nossa casa, 

perguntado por aí e obtido uma boa compreensão do que eu vinha fazendo nos últimos anos. Um 

dos policiais de lá disse: “Estivemos caçando essa mulher há anos e nunca a pegamos. Quando o 

marido morreu, ela ficou apenas uma noite em casa. Desperdiçamos dias em sua casa esperando 

por ela. Quando seu filho passou por uma cirurgia cardíaca, fomos ao hospital capturá-la, mas ela 

nunca apareceu. Ela crê tão fortemente em Deus que abandonou toda a família. Agora que a temos, 

precisamos dar um jeito nela de uma vez por todas!” Quando o ouvi dizer isso, meu coração 

começou a gritar: “Quando é que eu nunca quis ir para casa? A morte do meu marido foi 

devastadora, e eu fiquei tremendamente preocupada quando meu filho passou por uma cirurgia 

cardíaca. Eu queria tanto estar ao lado do meu filho. Não é que eu os tivesse abandonado, é que o 

governo do Partido Comunista Chinês estava me perseguindo e caçando incansavelmente, 

tornando impossível voltar para casa!” O furgão acelerou pela estrada em direção à minha casa, e 

eu chorei silenciosamente em meu coração. Orei a Deus sem parar: “Ó Deus! Estou longe de casa 

há anos por causa da perseguição do Partido Comunista Chinês. Logo verei minha família e temo 

enfraquecer quando a vir e cair no estratagema ardiloso de Satanás. Por favor, ajuda-me e permite-

me viver com a dignidade e o alicerce de um dos fiéis de Deus, mesmo diante de Satanás. Não 

permite que eu seja enganada por eles. Peço apenas que eu dê testemunho de Ti para satisfazer a 

Ti!” Quando minha oração terminou, me senti muito mais relaxada e com uma sensação de alívio. 

Eu sabia que era Deus me acompanhando e me dando força. Quando estávamos quase na minha 

casa, a polícia parou no acostamento. Usando uniforme da prisão e algemas, fui forçada a levá-los 

a pé até minha casa. Todos os meus vizinhos pararam à distância, olhando para mim e 



gesticulando em minha direção; eu podia ouvi-los me insultando e zombando de mim pelas costas. 

Quando entramos no portão que dava para o pátio, imediatamente vi meu filho lavando roupas. 

Ele me ouviu entrar, mas não levantou a cabeça, e então eu soube que ele me odiava. Os cabelos 

de meus sogros haviam ficado grisalhos, minha sogra saiu e cumprimentou aqueles policiais 

malignos, mas depois permaneceu calada. Um policial maligno perguntou: “Esta mulher é sua 

nora?” Ela assentiu ligeiramente. Ele então começou a ameaçar meus sogros, dizendo: “Se ela não 

cooperar conosco, teremos que ligar para a escola, e logo seus filhos serão expulsos. Vamos até 

cancelar seus pagamentos de previdência social, juntamente com todos os outros benefícios que 

vocês recebem”. Meus sogros idosos ficaram pálidos quando ele os ameaçou, e suas vozes 

tremulavam enquanto falavam. Eles rapidamente confirmaram que eu havia me ausentado por 

seis ou sete anos e que estive praticando minha fé em outro lugar. A polícia então berrou contra 

eles: “O Partido e o povo cuidaram de vocês tão bem todos esses anos. Diga-nos, o Partido 

Comunista é bom?” Minha sogra estava tão assustada que respondeu imediatamente: “Sim, é 

bom”. A polícia então perguntou: “E suas políticas atuais são boas?” Ela respondeu: “Sim, são 

boas”. “E todas as catástrofes que ocorreram na sua família”, continuou o policial, “e a morte de 

seu filho, não foi tudo causado por sua nora? Ela não tem trazido má sorte para sua família?” 

Minha sogra abaixou a cabeça e assentiu ligeiramente. Vendo que seu estratagema havia 

funcionado, a polícia me arrastou para dentro e me fez olhar para todos os prêmios que meu filho 

havia conquistado e que estavam pendurados na parede. Um deles, então, com pose de superior, 

apontou para mim, me repreendendo e dizendo: “Nunca na minha vida me deparei com alguém 

tão carente de humanidade como você. Um filho tão bom, e você simplesmente o abandonou, 

fugindo para crer em Deus! O que você ganha com isso?” Olhando todos os prêmios que meu filho 

havia conquistado e que cobriam a parede, pensei em como minha fé estava afetando seus estudos 

e como meus sogros estavam sendo intimidados e ameaçados — minha família havia sido 

despedaçada! Mas quem era a causa disso tudo? Era apenas por causa da minha fé? Minha crença 

em Deus é buscar a verdade e seguir a senda certa na vida. O que há de errado nisso? Se não fosse 

o Partido Comunista Chinês que me caçava e perseguia, eu teria sido obrigada a ficar longe de 

minha própria casa e me esconder por todos aqueles anos? E, no entanto, eles me acusavam 

falsamente de não me importar com minha família e de não viver minha vida. Ao fazê-lo, eles não 

estavam claramente distorcendo os fatos e virando a verdade de ponta-cabeça? Naquele momento, 

o ódio que sentia por esses demônios de Satanás aumentou, e eu estava prestes a explodir como 

um vulcão em erupção — eu queria gritar: “Demônios de Satanás! Odeio vocês! Eu os odeio até 

com a medula dos meus ossos! Não foi a perseguição do governo do Partido Comunista Chinês 

que me manteve longe de minha casa todos esses anos? Eu não queria estar ao lado do meu filho 

para lhe dar amor e calor de mãe? Eu não queria viver em paz e felicidade com minha própria 

família? E, no entanto, seus demônios de Satanás, de repente se transformam e fingem se r boa 

gente, reprovando-nos, colocando a culpa por tudo de ruim que aconteceu com nossa família nas 

costas de Deus e jogando a responsabilidade de tudo nos meus ombros. Vocês realmente viram a 



verdade de ponta-cabeça e vomitam um total disparate! Vocês, espíritos malignos, são tão 

perversos e se fingem de inocentes quando são os piores criminosos de todos. Vocês são os 

verdadeiros amuletos da má sorte, os maus presságios, os portadores de má sorte! O governo do 

Partido Comunista Chinês é o principal responsável pela destruição da minha família! Que 

felicidade há para se falar das pessoas que vivem neste país?” Depois que terminaram sua farsa, 

eles gritaram “Mexa-se!” para mim e me mandaram sair da casa. Agradeço a Deus Todo-Poderoso 

por me proteger e me permitir enxergar através dos estratagemas astutos de Satanás, ver 

claramente a perversidade reacionária do maligno Partido Comunista Chinês e permanecer firme 

em meu testemunho! 

Em 12 de janeiro, a polícia me interrogou pela última vez. Dois policiais mais uma vez 

tentaram me forçar a entregar meus irmãos e irmãs, mas não importava como me ameaçassem e 

coagissem, eu apenas dizia que não sabia. Quando me ouviram dizer que eu não sabia de nada, 

eles instantaneamente ficaram furiosos e começaram a esbofetear meu rosto com força e a puxar 

meu cabelo como se tivessem enlouquecido. Eles se puseram um de cada lado, me empurrando de 

um lado para o outro e chutando minhas pernas o mais forte que podiam. Então me acertaram na 

cabeça com um cano de cobre, gritando: “Acha que eu não vou acertar você? O que você vai fazer 

quanto a isso? Vamos ver quão durona você é!” Graças a Deus Todo-Poderoso por me proteger. 

Embora me submetessem a tal tortura, tudo que eu podia sentir era meu corpo ficando dormente; 

eu sentia pouquíssima dor. Aqueles dois policiais maus me torturaram por quatro horas até 

ficarem completamente consumidos, suando profusamente, e somente então pararam. Eles se 

sentaram em um sofá, ofegando e dizendo: “Tudo bem, apenas espere até passar o resto da sua 

vida na prisão. Você nunca será livre de novo, mesmo se morrer!” Eu não senti nada quando os 

ouvi dizer isso, pois já tinha endurecido meu coração e jurado nunca me render a esses demônios, 

mesmo às custas da minha própria vida. Fiz uma oração silenciosa a Deus: “Ó Deus, desejo me 

entregar a Ti. Mesmo que a polícia maligna me prenda pelo resto da minha vida, eu ainda Te 

seguirei até o fim. Eu Te louvarei, mesmo que seja colocada no inferno!” Quando voltei para a 

minha cela, eu esperava ser enviada para a prisão pelo resto da minha vida, então foi uma surpresa 

quando Deus me abriu uma saída. Na tarde de 16 de janeiro, a polícia inesperadamente me soltou 

sem nenhuma acusação. 

Essa experiência de partir o coração foi como um pesadelo que não suporto lembrar. Nunca 

em meus sonhos mais loucos eu teria imaginado que uma mulher tão comum como eu se tornaria 

um “objeto de interesse” da polícia simplesmente por crer em Deus, ou que eu seria considerada 

um inimigo pelo governo do Partido Comunista Chinês e exposta a tamanho perigo mortal. Certa 

vez, durante um interrogatório, perguntei a eles: “O que fiz de errado? Que lei eu violei? Que coisas 

eu disse contra o Partido ou contra o povo? Por que eu fui presa?” Os policiais não conseguiram 

responder às minhas perguntas e, por isso, apenas gritaram comigo: “Você pode assaltar e roubar, 

pode cometer assassinato e incêndio criminoso, e pode vender seu corpo, que nós não nos 

importamos. Ao crer em Deus, você está se colocando contra o Partido Comunista e precisa ser 



punida!” Essas palavras arbitrárias, tirânicas e que distorcem a verdade vieram diretamente da 

boca do diabo! Crer em Deus e adorar a Deus é um princípio inalterável; está alinhado com a 

vontade do céu e de acordo com o coração do povo. O governo do Partido Comunista Chinês resiste 

a Deus e proíbe as pessoas de seguirem a senda correta. Em vez disso, coloca a culpa em suas 

vítimas e afirma descaradamente que nós somos seus inimigos, expondo completamente sua 

essência demoníaca! O governo do Partido Comunista Chinês não apenas resiste freneticamente 

à obra de Deus e prende os fiéis, como também fabrica rumores para enganar o povo, para que 

todos acreditem em suas mentiras e neguem a Deus, resistam a Deus; também destrói a chance de 

as pessoas alcançarem a verdadeira salvação. As maldades que o Partido Comunista Chinês 

cometeu são verdadeiramente numerosas demais para serem listadas e incorreram na ira do 

homem e de Deus! Depois de me submeter ao sofrimento causado por aqueles demônios, passei a 

ver com clareza absoluta a essência reacionária e opositora a Deus do Partido Comunista Chinês, 

que vai contra a vontade do Céu, e verdadeiramente passei a apreciar o amor e cuidado de Deus. 

Vi que a essência de Deus é beleza e bondade; cada vez que eu passava a maior das dores ou achava 

meu sofrimento dos mais difíceis de suportar, as palavras de Deus estavam dentro de mim, me 

guiando e me esclarecendo, me concedendo força e me dando fé, e me permitiam ver através dos 

estratagemas astutos de Satanás e adotar uma firme postura. Eu realmente senti a presença e 

orientação de Deus, e somente então fui capaz de superar todas as dificuldades e permanecer firme 

em meu testemunho — o amor de Deus é tão grandioso! Deste dia em diante, me dedicarei toda 

para retribuir o amor de Deus e procurarei ganhar a verdade e viver uma vida significativa. 

 

22. A palavra de Deus é minha força na vida 

Por Xu Zhigang, Município de Tianjin 

No passado, eu era profundamente influenciado pelos valores tradicionais da China, e a 

aquisição de imóveis para meus filhos e netos era o objetivo da minha vida. A fim de alcançá-lo, 

dediquei-me a aprender a tecnologia para o conserto de automóveis. Abri também uma oficina 

mecânica, e os negócios iam muito bem. Naquele período da minha vida, eu acreditava que eu 

controlava meu próprio destino, então, quando minha cunhada pregou o evangelho do Senhor 

Jesus para mim, eu não só o recusei, como zombei dela, pois acreditava que poderia viver muito 

bem sem acreditar no Senhor. No entanto, os bons tempos não duraram. Os negócios foram 

ficando cada vez piores na minha oficina, e não importava o quanto trabalhasse, eu não conseguia 

reverter as coisas. Eu me esgotei tentando mudar a situação, estava exausto e miserável e assim 

passava o dia todo ingerindo bebidas alcoólicas para aliviar minha ansiedade. Por isso, certo dia, 

eu não prestei atenção enquanto dirigia e acabei me envolvendo num acidente. Meu carro foi 

totalmente destruído, mas, felizmente e por milagre, eu sobrevivi. Pouco tempo depois, na 

primavera de 1999, minha esposa pregou o evangelho dos últimos dias anunciado por Deus Todo-

Poderoso para mim. Lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso, vim a entender algumas verdades 

e aprendi que a razão pela qual eu estava vivendo naquele estado miserável e desamparado era 



que eu tinha aceitado os princípios de vida com os quais Satanás doutrina as pessoas. Eu quis 

confiar em meus próprios esforços para criar um lar feliz para mim mesmo, e o resultado foi que 

me fizeram de tolo a ponto de cair em extremo sofrimento e quase perder minha vida. Foi Deus 

Todo-Poderoso que me resgatou da beira da morte e me trouxe para a Sua casa, e eu estava 

extremamente grato a Ele por ter me demonstrado misericórdia. A partir de então, passei a ler a 

palavra de Deus todos os dias e a frequentar reuniões e comungar com meus irmãos e irmãs, e 

meu coração se encheu de luz. Eu gostava disso e regozijava por ter encontrado a senda genuína 

na vida. No entanto, não demorou e eu me tornei um alvo de captura do governo do Partido 

Comunista Chinês por causa da minha crença em Deus e fui obrigado a deixar minha família e me 

esconder. Naquele tempo, apesar de passar por períodos de fraqueza, eu acreditava que, não 

importando para onde eu fosse ou como os demônios de Satanás me perseguissem, as palavras de 

Deus me guiariam. Mais de dez anos depois, vim a entender aos poucos algumas verdades através 

da orientação e provisão da palavra de Deus, e minha vida era muito gratificante. Ao longo do 

período seguinte, durante o qual fui preso e sujeitado a perseguição, eu experimentei de forma 

ainda mais prática que a palavra de Deus é minha força na vida, pois foi a palavra de Deus que me 

permitiu permanecer forte, íntegro e sem medo em meio ao tormento e à tortura cruéis de Satanás, 

de modo que fui capaz de finalmente humilhar Satanás por completo. Depois dessa experiência, 

apreciei a palavra de Deus ainda mais e não conseguiria me separar da palavra de Deus nem por 

um momento. 

Num dia de fevereiro de 2013, eu estava nas ruas espalhando o evangelho com vários irmãos 

e irmãs, mas no caminho de volta, fomos parados por um sedã. Três policiais saíram do carro e 

pediram nossas identidades e, quando ouviram meu sotaque de fora, me revistaram à força sem 

informar um motivo. Confiscaram dos meus bolsos um cartão do Banco Agrícola da China, que 

continha mais de 700 yuans, mais de 300 yuans em dinheiro, um celular, um aparelho MP5 e 

algumas informações sobre o evangelho. No momento em que um dos oficiais soube que eu 

acreditava em Deus Todo-Poderoso, seu comportamento ficou feroz, ele me algemou 

forçosamente e me enfiou no carro. Na delegacia, ordenou que eu me colocasse contra a parede, 

onde um policial me perguntou asperamente: “Como você se chama? Onde você mora? Quem 

pregou a crença em Deus para você?”. Quando viu que eu não responderia, ele se enfureceu 

instantaneamente, arrancou de mim o casaco com forro de penas, depois me virou e puxou meu 

suéter sobre minha cabeça e me espancou brutalmente com seu cassetete. A cada tantos golpes, 

ele me perguntava: “Vai falar agora?”. Após me bater repetidamente quinze vezes, a carne nas 

minhas costas parecia estar lacerada, e minha espinha parecia ter sido fraturada de tanto que doía. 

Mas por mais que me batessem, eu me recusava a falar. Finalmente, balbuciando de raiva, ele 

gritou: “Muito bem, eu desisto! Espancar você desse jeito está fazendo meu punho doer, e, mesmo 

assim, você não quer falar!”. Em meu coração, eu sabia que Deus estava me protegendo. Eu não 

poderia ter resistido a um espancamento tão violento por conta própria. Em silêncio, agradeci a 

Deus. 



Eles reconheceram que bater em mim não surtiria efeito, então mudaram de tática. Um desses 

policiais malignos trouxe uma vara de mais ou menos um metro de comprimento e seis 

centímetros em diâmetro e, com uma risada sinistra, disse: “Vamos deixá-lo ‘provar as delícias’ de 

se ajoelhar nisto e ver se ele fala!”. Eu tinha ouvido que, após ficar ajoelhado numa vara desse tipo 

por trinta minutos, a pessoa não conseguiria ficar de pé ou andar direito. Confrontado com esse 

tipo de tortura, senti que minha estatura espiritual era baixa demais e que minha carne não seria 

capaz de suportá-lo. Eu estava com medo e, assim, clamei a Deus com toda a minha força: “Deus! 

Minha estatura é baixa demais, e temo não resistir a esse tipo de tormento. Por favor, protege meu 

coração e me dá a força para suportar esse tormento e não Te trair”. Eu clamei a Deus sem parar, 

e Deus sabia que minha carne era fraca. Ele ouviu minha oração porque, no fim, esses policiais 

malignos decidiram não usar esse tipo de tortura. Os fatos diante dos meus olhos demonstravam 

a proteção e misericórdia de Deus comigo, o que tanto aumentou minha fé Nele como diminuiu 

em muito o meu medo. Apesar de terem decidido não usar aquele método de tortura, eles ainda 

não estavam dispostos a me liberar. Em vez disso, pensaram em outro método de tortura. Eles me 

obrigaram a ficar de joelhos no chão com a cintura ereta, e então um oficial pesado, com mais de 

um metro e oitenta de altura, subiu em minhas panturrilhas com os dois pés e as forçou para baixo 

o máximo que pôde. No momento em que subiu nelas, senti uma dor lancinante e orei a Deus com 

toda a minha força: “Deus! Não consigo suportar tamanha tortura desumana, mas desejo 

satisfazer-Te, assim imploro que me dês fé, força e a vontade para suportar sofrimento. Desejo 

permanecer firme em meu testemunho de Ti”. Graças a Deus, Ele, mais uma vez, ouviu a minha 

oração. Aquele policial gordo não conseguiu se equilibrar em minhas panturrilhas e, depois de 

pouco tempo, desceu de mim. O policial maligno ao seu lado se enfureceu e disse: “Seu tolo inútil! 

Por que desceu dele tão rápido?”. Esses demônios eram, de fato, incomparavelmente perversos e 

cruéis. Pensaram em cada método possível para me torturar e estavam loucos para me matar, 

como se apenas a morte os satisfizesse. Eles me obrigaram a permanecer de joelhos numa posição 

ereta e não permitiram que eu me mexesse. Mais tarde, um dos policiais olhou para os outros de 

maneira expressiva e, então, todos os outros saíram, deixando-me a sós na sala como aquele 

policial que me vigiava. Ele veio até mim e tentou se engraçar comigo, dizendo: “Minha mãe 

também acredita em Deus. Conte-me como você veio a crer. Eu gostaria de acreditar em Deus com 

você, me leve até seus superiores”. Quando ouvi suas mentiras e vi seu sorriso falso, de repente, 

eu me senti profundamente enojado. Quando eu estava prestes a desmascarar seu truque, de 

repente, lembrei-me da palavra de Deus: “Você deve carregar a Minha coragem dentro de 

si […] Mas, por Minha causa, também não deve se render a qualquer força das 

trevas. Confie na Minha sabedoria para trilhar o caminho perfeito; não permita que 

as conspirações de Satanás se consolidem” (de ‘Capítulo 15’ das Declarações de Cristo no 

princípio em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me ofereceram orientação 

oportuna, permitindo que eu entendesse que eu precisava não só de coragem, mas sobretudo de 

sabedoria na presença de Satanás. Devemos confiar em Deus o tempo todo para que Ele nos 



conceda sabedoria para lutar contra Satanás. Através da iluminação e orientação da palavra de 

Deus, eu soube o que fazer e disse: “Se você realmente quiser acreditar, você só precisa ler a palavra 

de Deus em casa. Você não precisa sair e se encontrar com alguém”. No momento em que parei de 

falar, o oficial maligno que tinha me espancado entrou e disse maliciosamente: “Trabalhar com 

você está sendo uma baita dor de cabeça!”. Eu sabia que Satanás tinha fracassado e sido 

humilhado, então, em silêncio, agradeci a Deus. Vi que Deus estava sempre comigo, me guiando, 

me encorajando e milagrosamente impedindo a violência da mão preta do diabo. O amor de Deus 

por mim era tão grande! Naquele momento, apesar de preso numa cela, senti que meu 

relacionamento com Deus era mais próximo do que nunca e me senti muito apoiado e tranquilo. 

Eles me obrigaram a ficar ajoelhado por mais de duas horas. Finalmente, depois de uma da manhã, 

quando perceberam que o interrogatório não estava dando em nada, tudo que puderam fazer foi 

sair abatidos. 

Na manhã do segundo dia, os policiais me levaram para uma sucursal da Agência de 

Segurança Pública. Após entrar na sala de interrogatório, o chefe da polícia criminal me perguntou 

furiosamente: “Qual é seu nome? Onde você mora? Quem apresentou você à crença em Deus? Há 

quanto tempo você acredita em Deus? Quem são seus contatos? Conte-me tudo, ou prometo que 

você se arrependerá!”. Mas não importava o que perguntasse, eu não lhe disse nada. Ele me 

interrogou o dia inteiro, usando táticas duras e suaves, mas não conseguiu tirar nada de mim, e, 

finalmente, ele gritou enfurecido: “Não vai falar? Então vamos ver se vai gostar da vida na casa de 

detenção! Se quiser dificultar as coisas, certamente podemos fazer isso! Se não nos der as respostas 

que queremos, vamos manter você preso lá para sempre!”. E, assim, fui levado para a casa de 

detenção e trancado numa cela que abrigava o maior número de infratores graves. No momento 

em que entrei na cela, meu sangue congelou por causa da atmosfera sombria e aterrorizante do 

lugar. As paredes da cela tinham quatro metros de altura, era escuro e úmido, e apenas uma janela 

pequena permitia a entrada de escassos raios de luz solar, e havia um cheiro denso e rançoso que 

tornava o ar quase impossível de respirar. Esse espaço minúsculo estava abarrotado de 

criminosos; havia assassinos, usuários de drogas e assaltantes, todos eles infratores sérios. Cada 

um deles parecia selvagem e diabólico, e vários eram altos e musculosos e tinham o rosto magro e 

feio e o corpo coberto de tatuagens de dragões, fênices, serpentes e coisas semelhantes. Alguns dos 

prisioneiros eram magros como um palito, pareciam esqueletos vivos e me faziam tremer só de 

olhar para eles. Havia uma hierarquia entre os detentos, e os crentes em Deus Todo-Poderoso 

estavam no final da lista e não tinham quaisquer direitos. Originalmente, o botão de emergência 

tinha sido instalado na parede para ser usado em situações de emergência para chamar o guarda 

penitenciário, mas os crentes em Deus Todo-Poderoso não tinham o direito de “desfrutar” de seu 

uso. Não importava quão desumano fosse o abuso, ninguém jamais responderia. 

Em meu primeiro dia na cela, o prisioneiro-chefe zombou de mim quando soube da minha 

situação, dizendo: “Já que você acredita em Deus Todo-Poderoso, peça que Ele o tire daqui. Se seu 

Deus é tão bom, por que Ele permitiu que você viesse parar aqui?”. O prisioneiro infame ao seu 



lado se juntou à zombaria: “Na sua opinião, quem é melhor, o nosso chefe aqui ou seu Deus?”. 

Ouvi-los menosprezando e insultando Deus me deixou furioso. Eu queria discutir com eles, mas 

não tinha como fazê-lo. Lembrei que Sermões e comunhão sobre a entrada na vida afirma que a 

essência dos malfeitores é a de demônios, e isso é absolutamente correto! Esses demônios eram 

totalmente irracionais e mereciam ser amaldiçoados! Quando não respondi, o prisioneiro-chefe se 

enfureceu e, cruelmente, me esbofeteou duas vezes, depois me acertou duramente no queixo, 

derrubando-me no chão. Confrontado com esses diabos, tive muito medo e tive que clamar a Deus: 

“Ó Deus! Tu sabes que sou covarde e fraco e que sempre tive medo de bandidos e gângsteres. Por 

favor, protege-me, dá-me fé e força e não permitas que eu perca meu testemunho nesta situação”. 

Esses diabos viram que eu não falaria, então pensaram em outra maneira de me torturar. Um 

criminoso que parecia um esqueleto se aproximou de mim e me forçou a recuar até a parede. 

Então, fez com que dois outros prisioneiros apertassem meus ombros contra a parede. Depois, 

beliscou minhas coxas internas com toda força que tinha, primeiro a esquerda, depois a direita, e 

cada beliscão provocava uma dor lancinante indizível. (Depois disso, minhas pernas ficaram 

cobertas de calombos grandes, alguns dos quais não desapareceram até hoje). Então, ele 

violentamente espancou o lado externo das minhas coxas com seus punhos. Logo depois, agachei-

me no chão e foi quase impossível me levantar de novo. Ainda assim, não pararam de me 

atormentar. Estávamos no meio do inverno e fazia um frio terrível, mas esses diabos me 

mandaram tirar a roupa e ficar agachado junto à parede sob uma torneira. Continuamente, 

derramaram água em mim e deliberadamente abriram a janela. Fiquei com tanto frio que não 

conseguia parar de tremer. Quando um dos prisioneiros viu que eu estava cerrando os dentes para 

suportar a tortura, ele pegou um pedaço de uma placa de espuma e o abanou como um ventilador 

para jogar ar frio em mim, o que me fez sentir imediatamente como se meu meu sangue tivesse 

congelado, e meus dentes não paravam de bater. Em silêncio, tive que orar a Deus: “Ó Deus! Sei 

que Tuas boas intenções estão por trás disso que está acontecendo comigo agora, por isso imploro 

por Tua orientação para entender Tua vontade, porque, sozinho, não consigo aguentar o tormento 

desses diabos. Ó Deus! Por favor, dá-me mais fé e força, para que eu tenha a vontade e 

determinação para superar essas dificuldades”. Depois de orar, lembrei-me das palavras de Deus: 

“‘Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais 

abundantemente um eterno peso de glória’. No passado, vocês todos ouviram essa 

frase, ainda que ninguém tenha entendido o sentido real das palavras. Hoje, vocês 

conhecem bem o verdadeiro significado que elas encerram. Essas palavras são o que 

Deus realizará nos últimos dias. E serão realizadas sobre aqueles cruelmente 

afligidos pelo grande dragão vermelho na terra onde ele repousa. O grande dragão 

vermelho é perseguidor e inimigo de Deus; assim, nessa terra, aqueles que creem 

em Deus estão sujeitos a humilhação e perseguição. É por isso que essas palavras se 

tornarão realidade no seu grupo de pessoas” (de ‘A obra de Deus é tão simples quanto o 

homem imagina?’ em “A Palavra manifesta em carne”). Contemplando as palavras de Deus, 



entendi a vontade de Deus. O fato de estar sofrendo por minha crença em Deus era algo glorioso 

e acontecia em minha honra. Satanás estava me atormentando com a intenção de fazer com que 

eu traísse e negasse a Deus porque eu não conseguia resistir ao sofrimento carnal, portanto, de 

forma alguma eu poderia me submeter a Satanás. Naquele momento, lembrei-me de repente de 

como o policial maligno tinha me ameaçado com prisão perpétua na casa de detenção e eu tive 

uma percepção repentina: os prisioneiros estavam me abusando e atormentando porque eles 

tinham recebido essa ordem da polícia maligna! Só aí vi claramente que esses “Policiais do Povo” 

hipócritas eram, na verdade, incrivelmente sinistros e desprezíveis. Estavam usando esses 

prisioneiros para fazer seu trabalho sujo. São depravados até o âmago e nada mais são do que 

diabos capazes de matar sem terem que derramar uma única gota de sangue com suas próprias 

mãos! Satanás estava tentando cada método possível para fazer com que eu me submetesse a eles, 

mas a sabedoria de Deus é exercida com base nos truques de Satanás. Deus estava usando esse 

ambiente para me dar fé verdadeira Nele, para permitir que eu visse claramente a face feia e a 

essência maligna de Satanás, despertando assim um ódio verdadeiro contra elas em meu coração. 

Quando entendi a vontade de Deus, meu coração se iluminou e encontrei minha força. Eu não 

podia permitir que Satanás me enganasse. Não importava quanta dor ou fraqueza carnal sentisse, 

eu devia permanecer firme em meu testemunho de Deus. Eu era grato a Deus por me dar forças 

para superar a tortura e o tormento desses diabos e para, mais uma vez, derrotar Satanás. 

Na casa de detenção, nossas refeições diárias consistiam em repolho congelado cozido em 

água, conserva de legumes e um pequeno pão de milho cozido a vapor, que, de forma alguma, 

enchia o estômago. À noite, o prisioneiro-chefe e seu cortejo dormiam na plataforma de dormir, 

enquanto o resto era obrigado a dormir no chão. Deitado no chão gelado e olhando para os 

prisioneiros em minha volta, pensei em minhas circunstâncias lamentáveis e, imediatamente, 

senti um frio solitário se apoderar do meu coração. Lembrei-me do tempo em que estava com 

meus irmãos e irmãs e como tinha sido feliz e alegre todos os dias. Mas agora eu passava cada dia 

com esses criminosos, tendo que suportar sua intimidação e seus insultos, e eu me senti indizível 

e terrivelmente miserável. Fui para diante de Deus e orei a Ele: “Ó Deus! Não sei quanto tempo 

terei que continuar vivendo assim e como sobreviver aos dias que virão. Agora, minha carne está 

fraca, e não quero encarar mais esta situação. Ó Deus! Por favor, dá-me a determinação para 

suportar sofrimento e guia-me para entender Tua vontade para que eu possa Te satisfazer nesta 

situação”. Depois de orar, as palavras de Deus apareceram com clareza na minha mente: “Muitas 

são as noites de insônia que Deus suporta em prol da obra da humanidade. Das 

alturas às mais baixas profundezas, Ele desceu ao inferno vivo no qual o homem vive 

para passar Seus dias com o homem; Ele nunca Se queixou da mesquinharia entre 

os homens, nunca censurou o homem por sua desobediência, mas resiste à maior 

humilhação quando realiza pessoalmente Sua obra. […] Mas para o bem de toda a 

humanidade, para que toda a humanidade possa encontrar descanso mais cedo, Ele 

suportou a humilhação e sofreu injustiça para vir à terra e entrou pessoalmente no 



‘Inferno’ e no ‘Hades’, na cova do tigre, para salvar o homem. Como o homem se 

qualifica para se opor a Deus? Que razão ele tem para mais uma vez se queixar de 

Deus? Como ele pode ter a ousadia de olhar para Deus novamente? Deus do Céu veio 

a esta terra mais imunda de vício, e nunca desabafou Suas queixas ou Se queixou do 

homem; em vez disso, aceita silenciosamente a devastação[1] e a opressão do 

homem. Ele nunca reagiu às exigências descabidas do homem, nunca fez exigências 

excessivas ao homem e nunca fez exigências descabidas ao homem; Ele meramente 

faz todo o trabalho exigido pelo homem sem reclamar: ensinando, esclarecendo, 

repreendendo, o refinamento das palavras, lembrando, exortando, consolando, 

julgando e revelando” (de ‘Obra e entrada (9)’ em “A Palavra manifesta em carne”). Considerei 

as palavras de Deus e pensei no sofrimento que Deus suportou para o bem da humanidade ambas 

as vezes em que veio para o mundo em carne e, involuntariamente, meus olhos se encheram de 

lágrimas. O Senhor Jesus foi pregado na cruz, usando Sua própria vida para redimir a 

humanidade, que tinha sido corrompida por Satanás. Hoje, Deus Todo-Poderoso encarnou 

novamente e veio para a China, a nação que mais resiste a Deus, onde Ele arrisca Sua vida para 

professar Suas palavras e nos salvar. Quem conhece as dificuldades e o sofrimento que Ele 

suportou para fazer isso? Quem poderia apreciar isso? Enquanto isso, eu, um membro da 

humanidade corrupta, me sentia insuportavelmente miserável e só queria escapar da minha 

situação após passar apenas alguns dias com aqueles criminosos. Deus, que é santo e justo, viveu 

conosco neste mundo maligno e caído durante décadas. Deus não sofreu muito mais? Além disso, 

eu estava sofrendo para me livrar da corrupção e alcançar a salvação verdadeira. Mas Deus é 

inocente e não é deste mundo nem deste inferno na terra, no entanto, puramente por causa de Seu 

amor pela humanidade, Ele veio para as profundezas do covil do grande dragão vermelho, disposto 

a sacrificar Sua vida para salvar a humanidade. O amor de Deus é realmente incrível! Se eu tivesse 

qualquer amor por Deus, eu não deveria sentir que minhas próprias circunstâncias eram 

insuportáveis e não deveria me sentir tão aflito. Diante do amor de Deus, não senti nada além de 

vergonha e arrependimento. Enquanto contemplava o amor de Deus, senti ondas de calor em meu 

coração. Deus é verdadeiramente maravilhoso, e Seu amor pela humanidade é tão profundo e 

verdadeiro! Se eu não tivesse experimentado pessoalmente tais circunstâncias, eu não conheceria 

o carinho e a beleza de Deus. Mesmo que a experiência dessas circunstâncias tenha devastado meu 

corpo, ela foi incrivelmente benéfica para a minha vida. Pensando nisso, meu coração se encheu 

de gratidão a Deus e encontrei a determinação para permanecer firme em meu testemunho de 

Deus a despeito da dor extrema. 

Na casa de detenção, o prisioneiro-chefe me falava com frequência de todos os meios que os 

guardas penitenciários usavam para atormentar os “criminosos” que creem em Deus: eles enfiam 

tachinhas nos dedos dos crentes, causando dor indizível; enchem uma garrafa de água com água 

fervente e obrigam o crente a enfiar um de seus dedos nela e, quando a pele está queimada, fazem 

com que o crente retire o dedo e então esfregam pó de pimenta nas bolhas. Enquanto ouvia a 



descrição dessas torturas horripilantes, eu ardia de raiva, e minha aversão ao governo do PCC, 

esse regime satânico, só aumentava. Ele descreve a si mesmo de todas as maneiras positivas 

enquanto comete cada ato perverso. Ele declara “liberdade de crença religiosa”, que “todas as 

pessoas desfrutam dos direitos e interesses legítimos de cidadãos” e que “os prisioneiros são 

tratados como família”, mas, ao mesmo tempo, abusa e tortura secretamente as pessoas, não 

demonstrando nenhum respeito pela vida humana, nem tratando as pessoas como seres humanos. 

Para alguém que acredita em Deus, entrar em seu mundo é igual a entrar no Inferno, um lugar 

onde será torturado e aviltado e onde nunca poderá saber se sairá vivo dali. Esse pensamento me 

aterrorizou, pois eu temia que aquelas torturas seriam usadas em mim. Sempre que ouvia os 

guardas penitenciários abrirem a pequena janela na porta de metal, meu coração saltava pela boca, 

pois eu temia que seria arrastado para fora e torturado. Passava cada dia tomado de medo e me 

sentia inextricavelmente encurralado. Em minha miséria, só me restou orar a Deus em silêncio: 

“Ó Deus! Meu coração está fraco neste momento e me sinto tão intimidado, mas desejo Te 

satisfazer, por isso, por favor, dá-me fé e força. Desejo confiar em Ti para vencer a tentação de 

Satanás!”. Depois de orar, encontrei orientação na palavra de Deus: “Não tema, Deus Todo-

Poderoso das hostes certamente estará com você. Ele os defende e Ele é o escudo de 

vocês” (de ‘Capítulo 26’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em 

carne”). “Quando as pessoas estão preparadas para sacrificar a própria vida, tudo se 

torna insignificante e ninguém consegue vencê-las. O que poderia ser mais 

importante que a vida? Assim, Satanás se torna incapaz de fazer algo mais nas 

pessoas, não há nada que ele possa fazer com o homem” (de ‘Capítulo 36’ das 

Interpretações dos mistérios das palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta 

em carne”). A palavra de Deus me deu conforto e encorajamento incríveis. “Sim”, pensei. “O Deus 

em que creio é o Senhor da criação, que criou os céus e a terra e todas as coisas que neles há, que 

é soberano sobre todas as coisas e que controla tudo e todos. Além do mais, a vida e a morte de 

cada pessoa não estão nas mãos de Deus? Sem a permissão de Deus, Satanás, o diabo, não ousaria 

fazer nada comigo. O fato de eu passar o dia inteiro num estado de timidez e terror não é 

simplesmente meu medo da morte e meu medo de sofrimento físico? Satanás estava usando essa 

fraqueza para me atacar, para fazer com que sucumbisse a ela e traísse a Deus. Esse é o truque de 

Satanás para devorar as pessoas. Mas se estou disposto a abrir mão da minha vida, existiria 

realmente algo que eu não conseguiria suportar?”. Lembrei-me da experiência de Jó: quando 

Satanás fez sua aposta com Deus, Jó experimentou sofrimento carnal, mas, sem a permissão de 

Deus, por mais que Satanás torturasse Jó, Satanás não podia tirar a vida dele. Agora, eu queria 

seguir o exemplo de Jó e ter fé verdadeira em Deus, pois, mesmo que meu corpo fosse torturado 

até a morte pelos demônios, minha alma estava nas mãos de Deus. Não importava como esses 

demônios me pudessem torturar e atormentar, eu jamais cederia a esse abuso tirânico. Jurei que 

jamais me tornaria um Judas! Sou grato pela orientação oportuna que encontrei na palavra de 

Deus, que me livrou da escravidão e das restrições da morte e que não permitiu que eu caís se 



vítima do esquema de Satanás. Graças à proteção de Deus, não sofri aqueles tipos de tortura e, 

mais uma vez, reconheci nisso o amor e a misericórdia de Deus por mim. 

Alguns dias depois, aquele policial maligno voltou para me interrogar novamente, esperando 

obter informações sobre os líderes da igreja, mas quando não respondi, ele se tornou totalmente 

selvagem. Ele me encarou, enquanto agarrou meu queixo e inclinou minha cabeça para a esquerda 

e direita, então disse através de seus dentes cerrados: “Existe algum pingo de humanidade em 

você? Vá em frente então, acredite em Deus! Colocarei uma foto sua na Internet e inventarei 

algumas histórias sobre você, farei com que todos que creem em Deus Todo-Poderoso acreditem 

que você traiu a Deus e entregou seus irmãos e irmãs. Ninguém jamais voltará a falar com você. E 

então levarei você para um lugar que ninguém conhece, cavarei um buraco e enterrarei você vivo, 

e ninguém jamais descobrirá”. Em sua fúria, esse diabo explicou seus truques e esquemas secretos 

descarados, e isso era também seu jeito típico de manipular as pessoas — incriminando, 

difamando, fazendo falsas acusações de crimes e homicídio. Eles não demonstram qualquer 

respeito pela vida das pessoas, e é impossível dizer quantos atos desumanos e inescrupulosos eles 

cometeram em segredo! Dessa vez, quando ouvi seus gritos de ameaça, permaneci calmo e não 

senti nenhum medo, pois Deus era meu forte apoio. Deus estava comigo, portanto, não precisava 

temer nada. Quanto mais selvagem Satanás fica, mais ele revela sua feiura e impotência; quanto 

mais ele persegue os crentes, mais ele expõe sua essência maligna e reacionária de transformar 

Deus em inimigo, de praticar coisas imorais e de contrariar o Céu e a natureza; quanto mais ele 

prejudica os crentes em Deus, mais ele inspira minha determinação de crer em Deus e de seguir a 

Deus até o fim: quero dedicar minha vida a Deus e abandonar Satanás de uma vez por todas! Como 

diz a palavra de Deus: “Desde há muito o homem tem reunido toda a sua força, tem 

dedicado todos os seus esforços, tem pago cada preço para isto, para arrancar a face 

hedionda desse demônio e para permitir que as pessoas, que foram cegadas e 

suportaram todo tipo de sofrimento e dificuldade, se ergam de sua dor e deem as 

costas para esse velho diabo mau” (de ‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). A essa altura, meu sangue estava fervendo de raiva e, em silêncio, fiz um juramento: não 

importava quanto tempo tivesse que permanecer ali e o quanto aqueles diabos me torturassem, 

eu jamais trairia a Deus. O policial viu que eu não responderia e, no fim, me levou de volta para a 

cela. E assim, graças à orientação da palavra de Deus, eu superei a tortura e as repetidas tentativas 

desses demônios de extrair uma confissão de mim. Jamais revelei qualquer informação sobre a 

igreja e, após passar mais de 50 dias na casa de detenção, os policiais se viram obrigados a me 

libertar sem acusação. 

Após experimentar a prisão, vi claramente a essência demoníaca do governo do Partido 

Comunista Chinês. Ele luta contra o Céu e faz de Deus um inimigo. Ele se recusa a adorar a Deus 

e também usa todos os meios possíveis para enganar e controlar o povo, para impedir que as 

pessoas acreditem em Deus ou O adorem. Tenta fazer com que as pessoas evitem e resistam a Deus 

para que, eventualmente, sejam destruídas no Inferno juntamente com ele. Ele é tão desprezível, 



cruel e maligno! Mas, e isto é o mais importante, essa experiência me deu um entendimento 

genuíno da maravilha e sabedoria de Deus e do poder e autoridade de Sua palavra. Neste país, em 

que Deus é visto como inimigo amargo, os crentes em Deus são espinhos nos olhos e na carne do 

governo ateísta. No entanto, ele é totalmente incapaz de restringir aqueles que realmente 

acreditam em Deus. Não importa o quanto ele oprima, prenda e prejudique nossa carne, ele não 

pode banir nosso desejo de ir em direção da luz e de buscar a verdade e não pode abalar nossa 

determinação de crer em Deus e de segui-Lo. Eu fui preso e experimentei pessoalmente a 

crueldade selvagem desses demônios. Em vão, Satanás quis me levar a sucumbir ao seu governo 

despótico através da minha prisão e perseguição, mas a palavra de Deus me orientou 

continuamente e me deu sabedoria, fé e força, que me permitiram permanecer forte em meio à 

perseguição cruel de Satanás. Através da minha experiência, vi os feitos milagrosos de Deus, 

minha fé em Deus foi grandemente fortalecida e eu ganhei um entendimento mais prático da 

palavra de Deus. Experimentei que a palavra de Deus é a verdade e que ela é a força e a fonte da 

vida das pessoas. Com a orientação da palavra de Deus, nada tenho a temer, e não importa quantos 

obstáculos e dificuldades eu possa enfrentar na estrada à frente, desejo seguir a Deus até o fim!  

 

Nota de rodapé: 

1. “Devastação” é utilizado para expor a desobediência da humanidade. 

 

23. Deus me guia para superar a crueldade dos demônios 

Por Wang Hua, Província de Henan 

Minha filha e eu somos cristãs pertencentes à Igreja de Deus Todo-Poderoso. Enquanto 

seguíamos a Deus, minha filha e eu fomos presas e sentenciadas à reeducação através de trabalho 

pelo governo do Partido Comunista Chinês. Fui condenada a três anos; e minha filha, a um. 

Embora eu tenha sido alvo de perseguição e agravos desumanos pelo governo do Partido 

Comunista Chinês, cada vez que me encontrava em desespero e perigo, Deus estava lá, 

secretamente me vigiando, protegendo e abrindo uma saída para mim. Foram as palavras de Deus 

Todo-Poderoso que me deram a coragem e motivação para continuar vivendo, que me guiaram 

para superar a tormenta de ser cruelmente torturada e que me ajudaram a perseverar por três 

anos naquela prisão infernal. Em meio à adversidade, testemunhei o amor e a salvação de Deus 

Todo-Poderoso e experimentei a autoridade e o poder das palavras de Deus. Sinto-me favorecida 

por ter ganho tanto, e estou decidida a seguir a Deus sem hesitação e a seguir o caminho certo na 

vida. 

Antes de acreditar em Deus, eu dirigia um negócio. Eu era muito boa naquilo e ganhava uma 

quantia decente de dinheiro. Mas, enquanto me preocupava em ganhar a vida, também vivenciei 

ao máximo as vicissitudes dela. Não só tinha que quebrar a cabeça para descobrir como ganhar 

dinheiro dia após dia, mas também tive que lidar com todo tipo de inspeção de itens de toda sorte 

de departamentos do governo. Tinha que me envolver em conversas insinceras o dia inteiro e usar 



uma fachada em minhas interações com outros. Eu considerava esse modo de vida doloroso e 

cansativo, mas não tinha outra opção. Quando cheguei ao ponto em que eu me exaurira 

completamente emocional e fisicamente por conta do trabalho, aceitei o evangelho de Deus Todo-

Poderoso dos últimos dias. Vi que as palavras expressadas por Deus Todo-Poderoso revelam os 

mistérios da vida e expõem a fonte de toda a dor da humanidade, bem como a verdade da 

corrupção da humanidade por Satanás. Elas também mostram ao homem a senda da luz a ser 

seguida ao longo da vida, e meu coração imediatamente se apegou às palavras de Deus. Do fundo 

do meu coração, eu tive certeza de que essa era a obra do Deus verdadeiro e que a fé em Deus era 

o único caminho certo na vida. Eu me senti muito afortunada por poder aceitar a obra de Deus dos 

últimos dias e pensei em todas as pessoas no mundo que eram exatamente como eu, que levavam 

vidas vazias, que não conseguiam encontrar direção em sua vida e que precisavam da salvação dos 

últimos dias de Deus Todo-Poderoso. Assim, eu desejava pregar o evangelho dos últimos dias para 

mais buscadores da verdade, para que ainda mais pessoas pudessem alcançar a salvação de Deus. 

Movida pelo amor de Deus, sempre que eu falava sobre a obra de Deus ou de Sua salvação, eu 

nunca conseguia dizer o suficiente e conseguia conquistar alguns verdadeiros buscadores da 

verdade pregando a eles — eu ficava empolgada. Naquela época, minha filha havia acabado de 

concluir o ensino médio. Ela percebeu como fiquei feliz depois de começar a seguir a Deus Todo-

Poderoso e viu também que os irmãos e irmãs que vinham à nossa casa eram todos puros e gentis, 

que todos se reuniam para conversar abertamente, cantar hinos e dançar, e que sempre havia uma 

energia incrivelmente gentil e alegre. Consequentemente, ela começou a desejar essa vida e queria 

muito acreditar em Deus e segui-Lo. A partir daí, cuidávamos de nossos negócios durante o dia e 

depois orávamos juntas, líamos as palavras de Deus juntas, aprendíamos hinos juntas e 

comunicávamos nosso entendimento das palavras de Deus à noite; nossa vida estava cheia de 

alegria. 

Exatamente quando estávamos nos sentindo mais imersas e acalentadas pelo amor de Deus, 

inesperadamente, a garra demoníaca do governo do Partido Comunista Chinês nos atacou e trouxe 

pesadelos e dores penosos — foi um momento que nunca esquecerei. Era 7 de dezembro de 2007. 

Minha filha estava lavando roupa em casa, e eu estava me preparando para sair para cumprir meu 

dever pela igreja, quando, de repente, cinco ou seis policiais à paisana invadiram a casa. Um deles 

gritou: “Vocês acreditam em Deus Todo-Poderoso! E, além do mais, estão pregando para outras 

pessoas!” Ele então apontou para minha filha e disse a dois outros policiais: “Levem-na primeiro!” 

E minha filha foi levada imediatamente por eles. O outro policial começou a revistar minha casa 

de cima para baixo, vasculhando as caixas e baús, verificando até cada bolso de nossas roupas. Em 

instantes, as camas e o chão estavam cobertos de bagunça, e eles até pisotearam as camas com 

seus sapatos de couro. No final, eles levaram livros das palavras de Deus, alguns discos, dois 

leitores de CDs, dois MP3, 2 mil yuans em dinheiro e um par de brincos de ouro. Eles então me 

empurraram e me colocaram em uma viatura. Eu os questionei, pedindo explicações: “Que lei 

violamos por crer em Deus? Por que vocês estão nos prendendo?” Para minha surpresa, eles 



declararam descaradamente na frente de todas as pessoas que estavam olhando: “Prender vocês 

crentes em Deus é nossa especialidade!” Eu fiquei indignada. Eles não eram a “Polícia do Povo”. 

Eram apenas uma gangue de bandidos, rufiões e criminosos do submundo, encarregados 

especialmente de reprimir os justos! 

Quando chegamos ao Departamento de Segurança Pública, fui algemada e levada a uma sala 

de interrogatório. Vendo sua aparência feroz, não pude deixar de sentir medo e pensei: “Agora que 

caí nas mãos desses demônios e eles encontraram tantos livros e CDs das palavras de Deu s em 

minha casa, eles certamente não me libertarão agora. Se eu não suportar a tortura deles e me 

tornar um Judas, ficarei conhecida por todos os tempos como uma traidora que traiu a Deus!” 

Orei silenciosamente a Deus em meu coração, pedindo que Ele me protegesse e me guiasse. 

Exatamente naquele momento pensei nas palavras de Deus, que dizem: “Não terei mais 

misericórdia daqueles que não Me ofereceram sequer um pingo de lealdade em 

tempos de adversidade, pois Minha misericórdia vai só até esse ponto. Além disso, 

não tenho apreço algum por quem quer que já tenha Me traído e gosto ainda menos 

de Me associar com quem trai os interesses de seus amigos. Esse é Meu caráter, seja 

quem for a pessoa” (de ‘Prepare boas ações suficientes para o seu destino’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). As palavras de Deus me fizeram perceber que Seu caráter justo não tolera 

ofensa, e que Deus não ama aqueles que O traem. Então pensei nas palavras de Deus, que dizem: 

“De fora, os poderosos podem parecer perversos, mas não temam, pois isso é porque 

vocês têm pouca fé. Se sua fé aumentar, nada será difícil demais” (de ‘Capítulo 75’ das 

Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). “Sim!”, pensei. “Não devo 

temê-los. Por mais formidável que seja esse bando de policiais malignos, ainda assim estão nas 

mãos de Deus e, sem a permissão de Deus, não podem fazer mal a um fio de cabelo na minha 

cabeça, por mais terríveis que sejam”. As palavras de Deus me deram fé e coragem, por isso fiz 

uma resolução a Ele: “Ó Deus! Chegou a hora de Tu me testares. Desejo testemunhar por Ti e juro 

pela minha vida que nunca me tornarei um Judas”. Depois de terminar minha oração, meu 

coração ficou mais calmo. Naquele momento, um dos policiais malignos, que parecia ser um líder 

entre eles, me repreendeu, dizendo: “Sua mulher estúpida! De todas as coisas que poderia ter feito, 

é claro que você também precisava que sua filha acreditasse em Deus, não é? Ela é uma beleza. Ela 

poderia ganhar dezenas de milhares de yuans por ano vendendo-se a homens ricos, no entanto, 

acredita em Deus como uma tola! Diga-nos agora, quando você começou a acreditar em Deus? 

Quem envolveu você nisso? Onde você conseguiu esses livros?” Fiquei furiosa ao ouvi-lo falar de 

forma tão pedante. Não dava para acreditar que um funcionário do governo supostamente digno 

pudesse dizer coisas tão desprezíveis e despudoradas! Para eles, vender o corpo é algo bom, e até 

incentivam as pessoas a fazerem coisas tão más. No entanto, nós que acreditamos em Deus, O 

adoramos e procuramos ser pessoas honestas, somos rotulados como criminosos que agem de 

maneira errada e nos tornamos alvos de severas repressões e prisões. Ao agir assim, eles não 

defendem o mal, suprimem a bondade e sufocam a justiça? O governo do Partido Comunista 



Chinês é tão perverso e corrompido! Percebendo como persistiam em falar coisas sem sentido e 

que eram surdos a qualquer razão, eu sabia que não havia como fazê-los entender, então fiquei de 

boca fechada. Quando viram que eu me recusava a falar, me escoltaram de volta para uma viatura 

e me ameaçaram, dizendo: “Encontramos tantas evidências em sua casa que, se você não se 

comportar e nos contar tudo, nós a arrastaremos para fora para executar você a tiros!” Ouvindo-

os dizer isso, não consegui deixar de me sentir aterrorizada e pensei: “Essas pessoas são capazes 

de qualquer coisa. Se elas realmente atirarem em mim, nunca mais verei minha filha. Quanto mais 

eu pensava nisso, mais angustiada ficava e invocava a Deus continuamente em meu coração, 

pedindo que Ele protegesse meu coração e me livrasse do medo e das preocupações que eu tinha 

por dentro. Exatamente naquele momento, as palavras de Deus me vieram à mente: “De tudo o 

que ocorre no universo, não há nada sobre o que Eu não tenha a palavra final. O que 

existe que não esteja em Minhas mãos?” (de ‘Capítulo 1’ das Palavras de Deus para todo o 

universo em “A Palavra manifesta em carne”). “A fé é como uma ponte de um tronco só de 

árvore, os que se grudam abjetamente à vida terão dificuldade para cruzá-la, mas os 

que estão prontos a se sacrificar podem atravessá-la sem preocupação. Se o homem 

tem pensamentos tímidos e temerosos, ele está sendo enganado por Satanás. Ele 

teme que nós cruzemos a ponte da fé para entrar em Deus” (de ‘Capítulo 6’ das 

Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). Naquele momento, tudo 

ficou claro: “Sim”, pensei. “Minha vida e a vida de minha filha estão nas mãos de Deus, e Deus é 

quem decide se vivemos ou morremos. Esses demônios de Satanás não têm controle sobre nossos 

destinos. Sem a permissão de Deus, ninguém poder sequer pensar em tirar nossas vidas. Hoje, 

Satanás está tentando usar meu calcanhar de Aquiles para me ameaçar e intimidar, na esperança 

de me fazer cair vítima de seu esquema astuto e me render a ele. Mas não devo deixar que isso me 

engane. Se vou morrer ou viver, estou disposta a obedecer, pois prefiro morrer a trair a Deus.” 

Pensando nisso, encontrei instantaneamente a determinação de lutar com Satanás até o fim, e não 

me sentia mais tímida ou assustada. 

A polícia me levou para a casa de detenção. Assim que fui conduzida ao pátio, as agentes 

penitenciárias me revistaram e ordenaram que eu tirasse meus sapatos e roupas. Elas então me 

deixaram no pátio gelado por quase 30 minutos. Eu estava com tanto frio que mal conseguia 

manter o equilíbrio, meu corpo todo tremia violentamente e meus dentes batiam incessantemente. 

Como não tinham encontrado nada comigo, uma das agentes penitenciárias me levou a uma cela 

e incitou a prisioneira-chefe da cela e as outras presas, dizendo: “Esta é uma crente em Deus Todo-

Poderoso…” Assim que ela disse isso, as prisioneiras se jogaram em em mim e me fizeram baixar 

minha calça até os tornozelos e depois levantá-la novamente. Elas me obrigaram a fazer isso vez 

após vez, e todas riam de mim. Depois de ser provocada e insultada, a prisioneira-chefe me fez 

aprender a fazer coisas com penas de galinha. Mas como esse trabalho exigia um tanto de 

habilidade e prática, eu ainda não o dominava no segundo dia, então a prisioneira-chefe pegou 

uma vara de bambu e bateu em minhas mãos selvagemente. Bateram em minhas mãos até elas 



ficarem dormentes, e eu não conseguia nem juntar as penas da galinha. Quando tentei pegar as 

penas que caíram no chão, a prisioneira-chefe pisou na minha mão e a moeu com o pé, provocando 

uma dor lancinante nos meus dedos, como se eles tivessem sido arrancados. Mas ela ainda não 

havia terminado, então novamente pegou sua vara de bambu e me bateu na cabeça várias vezes 

até eu ficar tonta e meus olhos embaçarem. Finalmente, ela disse cruelmente: “Seu castigo será 

fazer o turno da noite hoje. Você será interrogada pela polícia amanhã, então terá que fazer hoje o 

trabalho de amanhã. Se não fizer tudo, amanhã à noite farei você ficar em pé a noite toda!” Naquele 

momento, me senti inexprimivelmente triste e deprimida. Pensei em como eu já não estava 

aguentando, com a polícia maligna se juntando às prisioneiras para me machucar dessa maneira, 

então como eu conseguiria suportar os dias adiante? Angustiada, chorei com a injustiça de tudo 

aquilo, as lágrimas escorriam pelo meu rosto e confidenciei silenciosamente a Deus, contando-

Lhe minhas dificuldades: “Ó Deus! Diante da zombaria e da tormenta que me foram apresentadas 

por essa gangue de monstros, me sinto tão sozinha, desamparada e assustada, e não sei como vou 

superar isso. Por favor, guia-me e dá-me força.” Depois de orar, Deus me fez lembrar de uma 

passagem de Suas palavras para me iluminar: “Aqueles a quem Deus Se refere como 

vencedores são aqueles que ainda são capazes de prestar testemunho, de manter sua 

confiança e sua devoção a Deus, quando estiverem sob a influência de Satanás e sob 

o cerco de Satanás, isto é, quando estiverem cercados pelas forças das trevas. Se você 

ainda for capaz de manter um coração puro e o seu genuíno amor por Deus, não 

importa o quê, você mantém o testemunho diante de Deus, é isso a que Deus Se 

refere como sendo um vencedor” (de ‘Você deve manter sua devoção a Deus’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). Derivei muito conforto das palavras de Deus, e elas me permitiram entender 

a vontade Dele. Deus usa o cerco e perseguição de Satanás para aperfeiçoar o homem, para 

permitir que o homem escape da influência de Satanás, para que possamos ser transformados em 

vencedores por Deus e entrar em Seu reino. Neste país sombrio e maligno, governado pelo governo 

do Partido Comunista Chinês, as pessoas só podem seguir a senda do mal, e não a senda certa. O 

objetivo do governo do Partido Comunista Chinês ao fazer isso é corromper as pessoas de tal forma 

que elas não consigam mais distinguir o bem do mal ou o certo do errado, fazer as pessoas 

defenderem a iniquidade e abandonarem a justiça, até que finalmente pereçam com ele por terem 

resistido a Deus. Somente ao não capitular quando atormentado por todos os lados por influências 

sombrias, apegando-se à fé, devoção e amor diante de Deus e dando testemunho de Deus é possível 

tornar-se um genuíno vencedor, e somente fazendo isso a pessoa pode envergonhar Satanás e 

capacitar Deus para ganhar glória. Então eu fiz uma oração a Deus: “Ó Deus! Tu estás usando esses 

demônios de Satanás em Teu serviço, a fim de testar minha fé e me dar uma chance de 

testemunhar por Ti. Ao fazer isso, Tu me exaltas, e acredito que tudo o que está acontecendo 

comigo agora seja orquestrado por Ti e que Tu examinas tudo secretamente. Desejo testemunhar 

por Ti e satisfazer a Ti neste julgamento. Peço apenas que Tu me dês fé e força e a determinação 

para suportar o sofrimento, para que, não importa quanta tormenta eu possa enfrentar, eu não 



caia ou perca meu rumo!” 

Às 9 horas da manhã do terceiro dia, os policiais me levaram para uma sala de interrogatório. 

Brandindo o celular da minha filha, eles começaram a me questionar. “As mensagens neste 

telefone foram enviadas por você. Você disse à sua filha que compraria uma casa, então parece que 

você dinheiro não é o que lhe falta.” Esses policiais malignos eram verdadeiramente desprezíveis— 

eles não deixaram pedra sobre pedra no esforço de espremer cada centavo de mim. Eu respondi: 

“Eu estava apenas brincando com ela”. A expressão do policial mudou abruptamente e, pegando 

um bloco de notas, ele começou a bater violentamente na minha cabeça e no meu rosto até eu ficar 

tonta e meu rosto queimar de dor. Com os dentes cerrados, ele disse: “Conte-nos! Onde está seu 

dinheiro? Se você não nos contar tudo, nós a arrastaremos para fora e ordenaremos que atirem 

em você! Ou então você será condenada a oito a dez anos de prisão! Eu disse que não sabia de 

nada. Um policial alto e imponente ficou com raiva, se lançou em mim e, agarrando a parte de trás 

da minha blusa, me arremessou alguns metros ao chão. Ele então começou a chutar violentamente 

minha cabeça, costas e pernas, dizendo ao fazê-lo: “É isso que você ganha por não confessar! Você 

diz que não sabe de nada, mas apenas um tolo acreditaria em você! Se você não nos disser o que 

queremos saber, vou espancá-la até a morte hoje mesmo!” Cerrei os dentes e sofri com a dor, 

invocando Deus constantemente em meu coração: “Ó Deus! Esses demônios são tão cruéis. Por 

favor, dá-me a força para superar os espancamentos deles e protege-me para que eu possa dar 

testemunho de Ti. Exatamente naquele momento pensei nas palavras de Deus, que dizem: “O que 

é um vencedor? Os bons soldados de Cristo devem ser corajosos e confiar em Mim 

para ser espiritualmente fortes; eles devem lutar para se tornar guerreiros e 

batalhar contra Satanás até a morte” (de ‘Capítulo 12’ das Declarações de Cristo no princípio 

em “A Palavra manifesta em carne”). “Se você tiver somente um sopro de vida, Deus não 

o deixará morrer” (de ‘Capítulo 6’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra 

manifesta em carne”). As palavras de Deus me deram fé e força e me deram a coragem para superar 

o domínio que a morte tinha sobre mim. Senti o amor de Deus naquele momento, e vi que Ele 

estava sempre ao meu lado. Pensei: “Quanto mais vocês me batem assim, mais eu vejo suas 

verdadeiras cores como inimigos de Deus. Mesmo que eu morra, nunca vou me render a vocês. Se 

vocês pensam que eu trairei a Deus, podem pensar novamente!” Depois de pensar nisso, senti meu 

corpo relaxar instantaneamente. Eles alternaram entre me bater e me questionar naquela manhã, 

e à tarde me fizeram ajoelhar no chão gelado e duro. Eles me torturaram durante todo o dia até o 

anoitecer, e, no final, fui espancada com tanta força que meu corpo inteiro doeu 

insuportavelmente e eu não tinha forças para suportar. Eles perceberam que não conseguiam tirar 

nada de mim ao me interrogar, então me escoltaram de volta para a casa de detenção. 

De volta à casa de detenção, a insensível agente penitenciária nunca permitiu que eu tivesse 

comida suficiente, mas me sobrecarregou com tarefas de trabalho. Ela me obrigava a trabalhar por 

mais de 15 horas todos os dias, e, se eu não fizesse todo o trabalho, ela fazia a prisioneira-chefe me 

atormentar. Porque eu havia apenas começado a fazer esse trabalho e não era muito rápida, a 



prisioneira-chefe pegou o martelo de aço que eu usava no meu trabalho e me bateu na cabeça com 

ele. Um grande nódulo se formou imediatamente na minha cabeça, após o que ela me chutou e me 

bateu até que eu sentisse uma dor insuportável por todo o meu corpo e sangue saísse da minha 

boca. Sendo submetida a uma tortura tão cruel, não consegui deixar de pensar na minha filha. 

Desde o momento em que ela foi presa, eu não tinha ideia das torturas às quais os demônios 

malignos a estavam submetendo, muito menos como ela estava na prisão. Nesse momento, ouvi 

um grito repentino vindo da cela dos homens ao lado da minha, e uma das mulheres na minha 

cela disse: “Aqui, matar alguém é como matar um inseto. Um dos prisioneiros não conseguiu 

suportar a tortura e fugiu para as colinas atrás da prisão. Quando os policiais o encontraram, eles 

o espancaram até a morte e depois disseram à sua família que ele havia se matado. Assim, tudo foi 

encoberto”. Essa história me aterrorizou e fiquei ainda mais preocupada com minha filha. Ela 

tinha apenas 19 anos e, em toda a sua vida, jamais teve que sofrer e muito menos experimentou 

qualquer tipo de dificuldade como essa. Esses demônios que podiam matar alguém sem pestanejar 

eram capazes de qualquer ato desprezível em que se pudesse pensar, e eu não sabia se minha filha 

conseguiria suportar a tortura e a crueldade desses demônios. Por não ter ideia de se minha filha 

estava viva ou morta, senti angústia profunda e, mesmo em meus sonhos à noite, via cenas 

terríveis de ela sendo torturada por aqueles demônios. Eu acordava frequentemente desses sonhos 

e ficava tão chateada que não conseguia dormir de novo a noite inteira. 

No dia seguinte, a agente penitenciária encontrou uma desculpa para dizer que eu não estava 

trabalhando o suficiente e me bateu no rosto sem motivo algum. Ela me atingiu com tanta força 

que meu rosto ardeu e meus ouvidos ficaram zumbindo. Mas isso não bastou para ela, e ela gritou: 

“Não acredito que não conseguiremos corrigir você aqui, então vou lhe dar um gostinho da temida 

‘donzela de ferro’!" Ela então deu uma ordem, e cinco ou seis outras vieram e cortaram tanto o 

meu cabelo que eu não me parecia mais comigo mesma. Elas então me prenderam no chão e 

colocaram em mim o mais terrível instrumento de tortura de toda a prisão — a “donzela de ferro”. 

Colocaram um anel de ferro na minha cabeça, outros em cada mão e um em cada pé, e esses anéis 

estavam conectados por barras de ferro. Depois de estar toda algemada com esses instrumentos 

de tortura, eu não conseguia nem ficar em pé e tinha que ficar me apoiando na parede. A agente 

penitenciária me fez usar esses instrumentos de tortura todos os dias, das 5 da manhã até a meia-

noite (eu tinha que permanecer em pé por 19 horas) e ela ordenou à prisioneira-chefe: “Vigie-a 

por mim. Se ela tentar dormir, chute-a!” A prisioneira-chefe me vigiava todos os dias e não me 

deixava fechar os olhos por um segundo sequer. Como esses anéis eram feitos de ferro e estavam 

por todo o meu corpo, parecia que prendiam minha circulação. Acabei não conseguindo mais 

manter meus olhos abertos, então a prisioneira-chefe me amaldiçoou e, uma vez, me chutou 

também. Meu corpo inteiro começou a tremer, e eu mal podia suportar a dor. Quando chegava a 

hora de dormir à noite, quatro prisioneiras me levantavam em uma prancha grande na qual eu 

trabalhava durante o dia e, na manhã seguinte, elas vinham me levantar de novo. Naqueles poucos 

dias, caiu uma terrível tempestade de neve, e o tempo ficou extraordinariamente frio. Para me 



atormentar, a agente penitenciária odiosa me fez usar esses anéis de ferro por sete dias e sete 

noites. Eu não conseguia comer, beber ou ir ao banheiro sozinha. Quando tinha que ir ao banheiro, 

outras prisioneiras que não tinham conseguido terminar seu trabalho tinham que me ajudar. 

Todas as prisioneiras estavam ocupadas todos os dias e, toda vez que me davam comida, faziam 

isso de forma descuidada e muito raramente me davam água para beber. Eu realmente sofria de 

fome e frio, e todos os dias pareciam uma vida inteira. Todas as manhãs logo cedo, quando me 

levantavam da prancha grande, eu me sentia incrivelmente angustiada, sem saber como 

conseguiria suportar outro dia. Eu ansiava apenas que a noite caísse, e teria sido bom para mim 

se o sol nunca surgisse novamente. Como os anéis de ferro eram muito pesados, no segundo dia 

em que fui obrigada a usá-los, minhas mãos incharam e ficaram pretas e roxas, e a pele parecia 

estar prestes a partir. Meu corpo inteiro estava inchado como um balão, e o inchaço ainda não 

diminuiu completamente, mesmo dez meses mais tarde. Eu estava tão atormentada que a morte 

parecia preferível à vida, e eu estava no limite da minha resistência à dor. Assim, implorei a Deus 

em oração: “Ó Deus! Eu realmente não posso suportar essa tormenta. Não quero viver, mas 

também não posso morrer. Só peço que Tu tires meu fôlego, pois não desejo viver mais outro 

minuto sequer”. No exato momento que eu fiz esse pedido irracional a Deus, desejando morrer 

como uma maneira de escapar da minha dor, pensei nas palavras de Deus, que diziam: “Hoje, a 

maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Elas acreditam que o sofrimento é 

sem valor, […] O sofrimento de algumas pessoas atinge um certo ponto e seus 

pensamentos se transformam em morte. Esse não é o verdadeiro amor a Deus; tais 

pessoas são covardes, não têm perseverança, são fracas e impotentes! […] Assim, 

durante estes últimos dias vocês devem dar testemunho de Deus. Não importa quão 

grande seja o sofrimento de vocês, devem continuar até o fim e, mesmo em seus 

últimos suspiros, ainda assim vocês devem ser fieis a Deus e ficar à mercê de Deus; 

só isso é realmente amar a Deus e apenas isso é o testemunho forte e retumbante” 

(de ‘Somente experimentando provações dolorosas é possível conhecer a beleza de Deus’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). “Como um ser criado, você deveria, é claro, adorar Deus 

e buscar uma vida com significado. Se você não adorar a Deus e viver na carne 

imunda, então você não é só um animal com vestes humanas? Como ser humano, 

você deve se despender por Deus e aguentar todo o sofrimento. Você deveria aceitar 

o pequeno sofrimento a que é submetido hoje com alegria e certeza e viver uma vida 

de significado, como Jó, como Pedro. […] Vocês são pessoas que buscam o caminho 

correto, aqueles que buscam melhoria. Vocês são as pessoas que se levantam na 

nação do grande dragão vermelho, aqueles a quem Deus chama de justo. Não é essa 

a vida mais significativa?” (de ‘Prática (2)’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras 

de Deus caíram sobre meu coração ressecado como doce orvalho. “Sim”, pensei. “Este é o 

momento em que Deus precisa que eu testemunhe por Ele. Se eu morrer porque não estou disposta 

a sofrer, isso não tornaria de mim uma covarde? Embora agora eu esteja sofrendo crueldade e 



tormenta pelas mãos desses demônios, não é a coisa mais significativa e válida poder dar 

testemunho de Deus e ser chamado de justa por Ele? Eu segui Deus por todos esses anos e desfrutei 

de tanta graça e tantas bênçãos Dele; portanto, hoje devo dar testemunho de Deus diante de 

Satanás — é minha honra fazer isso. Eu me apegarei à vida, não importa o quanto sofra ou o quão 

difícil seja, para que o coração de Deus seja satisfeito”. As palavras de Deus despertaram meu 

coração e meu espírito e me permitiram entender Sua vontade. Eu não queria mais morrer, mas 

apenas suportar qualquer dor e me submeter às orquestrações e arranjos de Deus. Finalmente, 

sete dias e noites de punição física chegaram ao fim. Eu havia sido torturada quase até a morte, a 

pele dos meus calcanhares havia sido arrancada, e camada após camada de pele ao redor da minha 

boca havia descascado. Mais tarde, ouvi um prisioneiro na cela ao lado dizer: “Um prisioneiro forte 

e robusto de trinta e poucos anos morreu sob essa tortura”. Quando ouvi isso, fiquei agradecendo 

a Deus em meu coração, pois sabia que não havia sobrevivido apenas por ter tido sorte, mas por 

causa da orientação e proteção de Deus. Foram as palavras de Deus imbuídas de força vital que 

me mantiveram viva, do contrário, dada a minha frágil constituição feminina, eu teria morrido 

daquela tortura há muito tempo. 

Tendo sofrido aquela tortura cruel, testemunhei verdadeiramente a onipotência de Deus e, 

mais ainda, passei a entender o quão impotente sou. Durante essa provação, eu não conseguia 

nem cuidar de mim, e ainda assim eu tinha me preocupado se minha filha conseguiria permanecer 

firme — eu não estava só me preocupando com coisas da minha própria imaginação? O destino da 

minha filha estava nas mãos de Deus, e minha preocupação com ela em nada poderia ajudá-la. 

Tudo o que fez foi dar a Satanás a oportunidade de chegar até mim e me tornar vulnerável às suas 

enganações e danos. Todas as coisas são orquestradas e arranjadas por Deus, e eu sabia que 

deveria confiar minha filha a Deus e olhar para Ele, confiando que, por mais que Deus pudesse me 

conduzir por essa adversidade, Ele também estaria guiando minha filha durante esse período 

terrível. Assim, eu fiz uma oração a Deus e pensei nas palavras Dle, que dizem: “Por que você 

não os entrega em Minhas mãos? Você não acredita em Mim o suficiente? Ou será 

que é por medo de Eu fazer arranjos impróprios para você? Por que você sempre 

sente falta de sua casa? E sente falta das outras pessoas! Será que Eu ocupo algum 

lugar no seu coração?” (de ‘Capítulo 59’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra 

manifesta em carne”). As palavras de Deus sanaram meu estado. “Isso mesmo”, pensei. “As 

dificuldades que as pessoas passam e a dor que sofrem são todas predestinadas por Deus. Deus 

permitiu que o sofrimento pelo qual minha filha está passando caísse sobre ela. Embora eu possa 

não entender e não saiba o que está acontecendo com ela, o amor de Deus certamente está por trás 

de tudo, pois o amor que Ele tem pelo homem é o amor mais real e verdadeiro. Desejo confiar 

minha filha a Deus para que Ele reine e tome providências para ela, e estou disposta a obedecer a 

tudo o que vem de Deus.” Justamente quando deixei de lado todas essas coisas e fiquei disposta a 

me submeter às orquestrações de Deus, vi minha filha no tribunal. Disfarçadamente, ela me disse 

que Deus a havia guiado a superar algumas dificuldades e torturas e que havia testemunhado as 



bênçãos de Deus: Deus mobilizou alguns prisioneiros ricos para ajudá-la, alguns deram roupas e 

outros compraram coisas para ela comer e beber; quando a prisioneira-chefe a intimidou sob 

algum pretexto frágil, alguém a defendeu. Essas são apenas algumas das bênçãos que Deus 

concedeu à minha filha na prisão. Por meio dessas experiências, minha filha chegou a entender a 

maravilhosa e sábia obra de Deus e percebeu que o amor Dele nunca pode ser expresso em 

palavras. Fiquei muito feliz ao ouvir essas coisas dela, e meus olhos se encheram de lágrimas de 

gratidão a Deus. Em minha filha, vi mais uma vez a soberania onipotente e os feitos maravilhosos 

de Deus, e vi que Deus sempre esteve guiando e protegendo a nós duas, para que pudéssemos 

passar por essa adversidade e perseguição. Minha fé em Deus foi assim fortalecida ainda mais.  

Nos dias que se seguiram, a agente penitenciária não deu importância ao fato de que meu 

corpo estava inchado e dolorido, mas continuou a me forçar a trabalhar. Em pouco tempo, fiquei 

tão exausta que acabei ficando com diversas novas lesões em cima das outras já existentes, e a 

parte de baixo de minhas costas doía tanto que não conseguia ficar em pé. Quando me movia ou 

virava, eu sentia fortes dores em todos os ossos e articulações do meu corpo, como se todos 

estivessem sendo dilacerados, e assim ficava difícil adormecer à noite. Apesar disso, a agente 

penitenciária não facilitou as coisas para mim, mas fazia a prisioneira-chefe me intimidar em todas 

as oportunidades. Como eu não tinha dinheiro para comprar comida, a prisioneira-chefe chutou 

a parte inferior do meu corpo violentamente, e eu instintivamente me afastei e tentei me esconder. 

Sua frustração se transformou em raiva, e ela chutou e pisou em mim com abandono. Como óleo 

não era usado nas refeições que comíamos, muitas vezes eu ficava constipada e, se passasse muito 

tempo agachada sobre o toalete, elas me amaldiçoavam e puniam, me obrigando a esvaziar o balde 

por mais de dez dias. Elas achavam qualquer motivo arbitrário para me punir, fazendo-me mudar 

de posição e ficar de guarda a noite toda. Elas também disseram que eu usava muita matéria-prima 

quando trabalhava e, por isso, me multaram em 50 yuans. A agente penitenciária aproveitou a 

oportunidade para me levar ao escritório e tentou me seduzir dizendo: “Se você puder me dizer 

com quem mais acreditava em Deus, pedirei ao presidente do tribunal para reduzir sua sentença, 

e também não vamos lhe multar esses 50 yuans.” Esses policiais malignos tinham tantos planos 

astutos nas mangas, alternando entre táticas suaves e duras, e tentavam todas as estratégias  que 

conseguiam imaginar para me fazer trair a Deus, mas tudo em vão! Recusei a oferta dela. 

Em 25 de agosto de 2008, o governo do Partido Comunista Chinês me acusou de “ingressar 

em uma organização Xie Jiao e de obstruir a aplicação da lei” e me sentenciou a três anos de 

reeducação através de trabalho. Eles me escoltaram até o Campo de Trabalho Feminino da 

Província para cumprir minha sentença. Minha filha foi condenada a um ano de reeducação 

através de trabalho a ser cumprido na casa de detenção local. 

Depois de duas semanas na prisão, os guardas queriam separar os presos em diferentes 

grupos de trabalho. Ouvi dizer que o trabalho realizado pelos prisioneiros idosos era um pouco 

mais leve, e pensei sobre como meu corpo havia sido gravemente danificado e quase arruinado na 

casa de detenção e sobre como eu não tinha mais as forças para fazer trabalho físico duro. Orei a 



Deus por isso, pedindo que Ele abrisse um caminho para mim. Se Ele realmente precisasse que eu 

continuasse passando por esse tipo de situação, eu estaria disposta a obedecer. Agradeço a Deus 

por ouvir minha oração, pois fui enviada ao grupo de trabalho dos prisioneiros idosos. Todos os 

outros disseram que isso era algo inédito, mas eu sabia muito bem que tudo isso estava sendo 

orquestrado por Deus e que Deus estava me mostrando compaixão por minha fraqueza. No grupo 

dos prisioneiros idosos, os guardas da prisão diziam de forma muito simpática: “Quem trabalha 

duro e faz bastante esforço terá sua sentença reduzida. Não favoreceremos ninguém…” Eu 

acreditei neles quando disseram isso, pensando que os guardas dali eram um pouco melhores que 

os agentes penitenciários da casa de detenção. Então, eu me lancei no trabalho e acabei entre os 

dez trabalhadores mais produtivos dentre quase 300 pessoas. Quando chegou a hora de anunciar 

a lista de pessoas cujas sentenças deveriam ser reduzidas, no entanto, os guardas da prisão só 

conseguiram reduzir as sentenças daqueles que gostavam de brigar e que compravam presentes 

para eles — minha sentença não foi reduzida por nem um dia. Uma prisioneira trabalhou até os 

ossos a fim de reduzir sua sentença, mas, para sua surpresa, os guardas da prisão disseram apenas: 

“Devemos manter alguém tão capaz como você aqui por toda a vida!” Quando ouvi isso, me odiei 

por minha tolice, por não entender a essência cruel e brutal do governo do Partido Comunista 

Chinês e por ter sido tão enganada por suas mentiras. De fato, Deus disse há muito tempo: “Acima 

da raça humana, o céu se obscurece, nebuloso e sombrio, sem sequer um reflexo de 

claridade, e o mundo humano fica mergulhado em uma escuridão tenebrosa, de 

forma que quem vive nele não consegue enxergar a própria mão estendida diante do 

rosto nem o sol quando ergue a cabeça” (de ‘O que significa ser um homem de verdade’ em 

“A Palavra manifesta em carne”). Comparando as revelações das palavras de Deus com os fatos da 

realidade, finalmente vi que o governo do Partido Comunista Chinês não passava de escuridão e 

sujeira, de cima até embaixo, e não tinha o menor traço de imparcialidade ou justiça. Aquela 

polícia maligna só podia trapacear e enganar as pessoas com mentiras e era simplesmente incapaz 

de nos tratar como seres humanos. Para eles, os prisioneiros nada mais eram do que ferramentas 

para ganhar dinheiro — quanto mais capazes eram os prisioneiros, menor a probabilidade de 

terem suas sentenças reduzidas. Os guardas da prisão queriam que as pessoas prestassem serviço 

a eles o tempo todo e trabalhassem como mulas para que pudessem ganhar ainda mais dinheiro 

com elas. Para aumentar a produção, a polícia maligna nem nos deixava usar o banheiro, e várias 

vezes eu simplesmente não conseguia segurar e urinava nas calças. Como eu me destacava pela 

quantidade de trabalho que conseguia realizar, a equipe de trabalho principal conseguiu que eu 

fosse transferida para me tornar uma “líder”. Eu já tinha visto seus rostos feios com clareza e sabia 

que, se fosse transferida, eles certamente exerceriam mais pressão sobre mim para trabalhar ainda 

mais duro. Eu tinha medo de ser transferida e, por isso, clamava a Deus constantemente: “Ó Deus! 

Sei que essa é uma armadilha que os demônios colocaram diante de mim, mas não há como 

escapar dela. Por favor, abre uma saída para mim.” Para minha surpresa, depois de fazer essa 

oração, apesar do tempo quente, minhas mãos esfriaram e meus dedos ficaram inseparavelmente 



cerrados e azuis. A agente penitenciária da equipe de trabalho principal disse que eu estava 

fingindo e forçou duas outras pessoas a me levar para o trabalho. Tudo o que conseguia fazer era 

clamar desesperadamente a Deus e acabei caindo do terceiro para o segundo andar. Ao verem isso, 

eles ficaram com medo e me fizeram voltar para o grupo de trabalho dos idosos. Depois, percebi 

que meu corpo de fato não estava ferido — mais uma vez eu testemunhei como Deus me protegia. 

Na prisão, os crentes em Deus Todo-Poderoso são rotulados como prisioneiros políticos, e os 

demônios do Partido Comunista Chinês nos vigiam o tempo todo, o que significa que sequer temos 

o direito de falar. Se eu falasse com alguém, os guardas da prisão viam e nos questionavam sobre 

o que tínhamos dito. À noite, eles faziam a prisioneira-chefe me observar para ver se eu estava 

discutindo questões de fé com outras pessoas. Sempre que alguém da minha família vinha me 

visitar, os guardas da prisão me faziam dizer algumas frases que caluniavam a Deus e, se eu não 

as dissesse, interromperiam propositalmente minhas conversas com minha família (o que 

significava que eu teria menos tempo para conversar com elas). Porque sabia que dizer essas coisas 

ofenderia a Deus, sempre que me deparava com essa situação, orava silenciosamente para Deus e 

dizia: “Ó Deus! Este é Satanás tentando me tentar. Por favor, protege-me e evita que eu diga 

qualquer coisa que possa ofender Teu caráter.” Como eu nunca disse nada que eles queriam que 

eu dissesse, não havia nada que os guardas da prisão pudessem fazer a respeito disso no final.  

Três anos de prisão me permitiram ver claramente as verdadeiras cores do governo do Partido 

Comunista Chinês. Ele age de um jeito na frente das pessoas e de outro por suas costas; para o 

mundo exterior, vangloria-se da “liberdade de religião”, mas, nos bastidores, persegue e atrapalha 

a obra de Deus de todas as formas possíveis e prende freneticamente os crentes em Deus, arranca 

confissões deles através de tortura e os agride cruelmente. Ele utiliza os meios mais desprezíveis 

que se possa imaginar para forçar as pessoas a rejeitarem a Deus, traírem a Deus e se renderem 

ao seu poder despótico a fim de alcançar seu objetivo maligno de subjugar e controlar as pessoas 

para sempre. A humanidade foi criada por Deus e deve adorar a Deus. No entanto, o governo do 

Partido Comunista Chinês faz todo o possível para banir a vinda de Deus, impede as pessoas de 

crerem em Deus, de pregar o evangelho e testemunhar a Deus, e, ao fazer isso, expõe 

completamente sua essência maligna, que é ao mesmo tempo perversa e contrária ao céu. Depois 

de passar por essa perseguição e adversidade, embora minha carne tenha sofrido alguma dor, não 

tenho queixas nem arrependimentos, pois ganhei muito de Deus. Quando eu me sentia fraca e 

impotente, era Deus quem me concedia fé e força uma e outra vez, permitindo-me encontrar a 

determinação de lutar contra Satanás até o fim; quando sentia pesar e abatimento, tristeza e 

desespero, era Deus quem usava Suas palavras para me confortar e me encorajar; quando eu 

estava à beira da morte, foram as palavras de Deus que me deram a motivação para sobreviver e a 

coragem para continuar vivendo; sempre que eu estava em perigo, Deus estendia Sua mão da 

salvação a tempo, protegendo-me, ajudando-me a escapar do perigo e entregando-me à segurança. 

Por meio dessa experiência, eu não só vi mais claramente a essência do diabo Satanás que se opõe 

a Deus e passei a odiá-la mais profunda e mais completamente, mas também, ao mesmo tempo, 



cheguei a ter uma compreensão verdadeira das maravilhas das ações de Deus, bem como do amor 

e da salvação de Deus. Passei a ter um apreço real pela bondade e humildade de Cristo e pelo 

sofrimento que Ele passou para salvar a humanidade, e minha fé e amor por Deus foram 

aprofundados. 

Depois que fui libertada da prisão, já que os demônios do Partido Comunista Chinês 

provocaram discórdia entre nós, meus amigos e minha família todos me rejeitaram e evitaram. 

Meus irmãos e irmãs da igreja, no entanto, se importaram comigo e cuidaram de mim, e eles me 

deram tudo que eu precisava para começar a vida novamente — ao fazer isso, eles me deram uma 

sensação calorosa que eu teria dificuldade de encontrar em qualquer outro lugar. Graças a Deus 

por me salvar: não importa quão difícil seja o caminho à frente, seguirei a Deus até o fim e 

procurarei viver uma vida significativa para retribuir o Seu amor. 

 

24. Erguendo-se em meio à terrível opressão 

Mo Zhijian, Província de Guangdong 

Nasci em uma área pobre, nas montanhas remotas, onde se queima incenso e adora a Buda há 

muitas gerações. Existem templos budistas espalhados por toda a região, aonde todas as famílias 

vão para queimar incenso. Ninguém ali jamais havia crido em Deus. Em 1995, eu e minha esposa 

estávamos em outra parte do país, onde críamos no Senhor Jesus. Depois que retornamos, 

começamos a compartilhar o evangelho e o número de pessoas que o aceitaram cresceu lentamente 

para mais de 100 pessoas. Como cada vez mais pessoas estavam crendo em Deus, isso alarmou o 

governo local. Um dia, em 1997, fui chamado pela polícia para ir à delegacia local, onde o Chefe do 

Gabinete de Segurança Pública do Município, o Chefe do Gabinete de Segurança Nacional, o Chefe 

do Gabinete de Religião e o Chefe da delegacia de polícia, bem como alguns policiais, estavam me 

aguardando. O Chefe do Gabinete de Segurança Pública me perguntou: “Por que você acredita em 

Deus? Com quem você tem contato? De onde vêm as bíblias? Por que vocês não se reúnem na Igreja 

das Três Autonomias?” Respondi: “As pessoas foram criadas por Deus. Toda a luz do sol, o ar e a 

água foram criados por Deus. É a lei do céu e da terra que as pessoas creiam em Deus e O adorem. 

A Constituição nacional também estabelece expressamente que os cidadãos têm liberdade religiosa. 

Por que vocês não nos permitem crer livremente em Deus?” Ao que o Chefe do Gabinete de Religião 

contestou: “Há limites à liberdade religiosa: assim como um passarinho dentro de uma gaiola, 

mesmo que suas asas e pés não estejam presos, ele só pode mover-se dentro da gaiola”. Ao ouvi-lo 

dizer essas falácias, fiquei indignado e retruquei com raiva: “Então o governo nacional está mentindo 

para o seu povo!” Quando me ouviram dizer isso, entenderam que estavam errados e não tinham 

nada mais a dizer, então me deixaram ir para casa. Naquela época, eu não tinha ideia do tamanho 

da perseguição do governo chinês aos crentes até 1999, quando aceitei a obra de Deus Todo-

Poderoso para os últimos dias. Por meio da leitura das palavras de Deus e de sofrer perseguição 

ainda mais cruel por parte do governo chinês, pude ver claramente que a China era a personificação 

do espírito maligno de Satanás, era o inimigo de Deus, de que fala a Bíblia: “E foi precipitado o 



grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o 

mundo” (Apocalipse 12:9). 

Logo após as cinco horas, na manhã do dia 28 de junho de 2002, eu estava me preparando para 

ir a uma reunião com alguns irmãos e irmãs quando, de repente, ouvimos batidas fortes na porta. 

Escondemos rapidamente os livros da palavra de Deus e, em seguida, abrimos a porta. Sem que 

esperássemos, quando a porta se abriu, uns doze policiais entraram correndo. Empunhavam 

cassetetes elétricos e armas e nos obrigaram a nos agacharmos, com as mãos na cabeça. Depois que 

esses policiais cruéis nos detiveram, como bandidos invadindo uma aldeia, entraram em cada 

cômodo, fazendo a maior bagunça: puxaram os lençóis de nossas camas, as roupas e os espalharam 

pelo chão. No passado eu havia assistido na televisão cenas do crime organizado e de bandidos 

saqueando e roubando, mas nunca imaginei que a “polícia do povo” agiria exatamente como os 

tiranos e bandidos na TV. Naquela hora fiquei extremamente temeroso e preocupado de que eles 

encontrassem os livros da palavra de Deus. Eu orava sem parar em meu coração e pedia a Deus para 

nos guardar e nos proteger. Depois de orar, vi os feitos maravilhosos de Deus. Eles vasculharam a 

casa toda, procuraram e confiscaram os nossos pertences, mas não encontraram os livros da palavra 

de Deus. Eu sabia que isso era a onipotência e a proteção de Deus e sabia que Ele estava conosco, e 

a minha fé em Deus aumentou. Depois, levaram-nos para a delegacia de polícia e, à noite, nos 

transferiram para um centro de detenção e lá nos trancaram. Três dias depois, a polícia aplicou a 

cada um de nós uma multa de 300 yuans [cerca de R$160,00] que tivemos que pagar para sermos 

postos em liberdade. Ao ver o governo da China agir como predadores rudes e irracionais que 

despojam o povo de sua liberdade religiosa, senti um profundo ressentimento e lembrei-me na hora 

das palavras de Deus: “Durante milhares de anos, essa tem sido a terra da imundice, é 

insuportavelmente suja, a miséria abunda, fantasmas correm desenfreados por toda 

parte, enganando e iludindo, fazendo acusações infundadas,[1] sendo impiedosos e 

viciosos, pisoteando essa cidade fantasma e a deixando coberta de cadáveres; o fedor 

da decadência cobre a terra e permeia o ar, e é fortemente vigiada.[2] Quem é capaz de 

enxergar o mundo além dos céus? […] Liberdade religiosa? Direitos e interesses 

legítimos dos cidadãos? São todos truques para encobrir o pecado!” (de ‘Obra e entrada 

(8)’ em “A Palavra manifesta em carne”). Nesta cidade fantasma da China, o partido governante da 

China arvora bandeiras promovendo a “liberdade religiosa e a liberdade de direitos humanos”, mas, 

na verdade, eles perseguem a Deus sem qualquer pudor, encarceram e perseguem o povo que segue 

a Deus. Eles não permitem que as pessoas creiam em Deus e trilhem a senda correta da vida. E 

estavam ansiosos para eliminar todos os crentes de uma só vez. Não tínhamos transgredido a lei 

nem feito nada de errado. Tudo o que fizemos foi compartilhar o evangelho para que as pessoas 

viessem a conhecer a Deus e adorá-Lo, rompendo com uma vida de trevas e dor. Ainda assim, a 

polícia da China queria nos prender, nos deter e aplicar-nos uma multa, em vez de se preocupar com 

os malfeitores envolvidos em prostituição, assassinatos, incêndios criminosos, fraudes e trapaças. 

Eles permitiam que essas pessoas do mal saíssem impunes de seus crimes. À luz dos fatos, pude ver 



que o governo da China era um grupo demoníaco que resistia a Deus, cegava e enganava as pessoas: 

eram o inimigo de Deus. 

Em 28 de novembro do mesmo ano, eu e alguns irmãos e irmãs estávamos compartilhando o 

evangelho com um líder religioso. Mas fomos delatados por uma pessoa má e cerca de uma dúzia de 

policiais cercaram o nosso prédio e irromperam pela porta. Eles empunhavam armas e cassetetes e 

gritaram: “Ninguém se mexa! Coloquem as mãos para cima!” Eles nos revistaram e roubaram o 

nosso dinheiro e objetos de valor, totalizando mais de 5.000 yuans [cerca de R$2.600,00]. 

Mandaram-nos colocar as mãos na cabeça e nos agacharmos virados para a parede. Duas jovens 

estavam assustadas e eu disse para elas: “Não fizemos nada de mal, não tenham medo”. Assim que 

eu disse isso, vários policiais avançaram sobre mim e me deram tapas e chutes, derrubando-me ao 

chão. Deixaram todos os cômodos de pernas para o ar, transformando-os em uma bagunça. Foram 

mais ferozes e bárbaros que bandidos saqueando uma aldeia. Uma irmã não quis sair de um dos 

quartos e um policial iníquo correu e a agarrou com força, puxando-a para fora. Outro policial 

perverso viu que ela era muito bonita e começou a molestá-la, tocando em seu corpo todo. A irmã 

gemeu desesperadamente e, felizmente, o proprietário chegou a tempo de acabar com aquilo, o que 

permitiu à irmã escapar da coerção. Naquele momento, pude ver claramente que slogans como “a 

polícia do povo é para o povo e, se precisar de ajuda, chame a polícia” e “a polícia é a guardiã do 

povo” eram tudo mentiras. Esses policiais iníquos eram simplesmente um bando de malfeitores e 

gângsteres locais! Em seguida, trancaram-nos no carro da polícia e nos levaram para a delegacia. 

Depois nos algemaram no corredor por dois dias e duas noites, sem nos dar nada para comer ou 

beber. Eu orava sem cessar em meu coração e pedia a Deus para nos guiar e nos dar a fé e a força 

para que pudéssemos dar um testemunho naquele ambiente. Mais tarde, a polícia interrogou um 

irmão, e por não ficarem satisfeitos com as respostas dele, alguns policiais malignos o seguraram no 

chão enquanto outro policial maligno enchia a boca desse irmão com fezes de cão. O estado mental 

desse irmão foi seriamente afetado. Ao ver essa situação miserável, o meu coração ficou 

extremamente angustiado e inflamou-se uma fúria dentro de mim. Eu queria poder me levantar e 

cortá-los em pedaços, mas a palavra de Deus guiou meu coração: “Sinto certa compaixão por 

Meus irmãos e irmãs que também vivem nesta terra de imundície, por isso desenvolvi 

um ódio pelo grande dragão vermelho. […] Todos nós somos suas vítimas. Por essa 

razão, Eu o odeio do fundo do coração e mal posso esperar para vê-lo destruído. 

Quando, porém, volto a pensar nisso, é inútil e só causa problemas a Deus, razão pela 

qual volto para estas palavras — concentro Meu coração no cumprimento de Sua 

vontade — a amar a Deus. […] viver uma vida cheia de significado e brilho. Com isso, 

poderei morrer sem remorsos, com um coração cheio de satisfação e conforto. Você 

gostaria de fazer isso? Você é alguém com esse tipo de determinação?” (de ‘A senda… (2)’ 

em “A Palavra manifesta em carne”). A palavra de Deus me acalmou e, na tentativa de entender Sua 

palavra, pude entender Sua vontade. De fato, Deus despreza grandemente esses demônios, Ele quer 

destruir a todos eles imediatamente, mas, para consumar Sua obra dos últimos dias e nos 



aperfeiçoar, Ele precisa utilizar os esforços de Satanás. Deus usa essa perseguição para nos dar 

discernimento, o que nos permite ver por completo a face repulsiva e a substância demoníaca do 

governo do Partido Comunista da China. Assim, podemos rejeitá-lo e quebrar relações com ele e 

voltar inteiramente o nosso coração sincero para Deus. Deus está sempre suportando a perseguição 

implacável do Partido Comunista da China para obter melhores resultados em Sua obra. Então, o 

que é essa pequena tribulação que eu tenho que sofrer para poder obter a salvação como parte da 

criação? Deus me iluminou e me deu fé e força, por isso quero imitar Cristo e estar firmemente 

decidido a realizar a vontade de Deus — buscar amá-Lo! Naquela altura, eu só desejava que Deus 

nos conduzisse e nos preservasse para darmos testemunho por meio das perseguições de Satanás . 

Eu queria que pudéssemos usar o nosso amor a Deus para contra-atacar os ardis de Satanás para 

que ele fosse vencido vergonhosamente. 

Na terceira noite, a polícia injusta nos transferiu para o Gabinete de Segurança Pública do 

Município e ali nos interrogaram a noite toda. Um diretor-adjunto primeiro usou de palavras 

lisonjeiras para seduzir-me, dizendo: “Fale! Você tem esposa, filhos e seus pais em casa que precisam 

de você para cuidar deles! Se você falar logo, poderá ir para casa, OK?” Depois de ouvir essas 

palavras, fiquei um pouco tentado e pensei: “Se eu lhes disser algumas poucas coisas insignificantes, 

então poderei ir embora e não terei que ficar aqui e sofrer”. Naquele momento, fui despertado pelas 

palavras de Deus: “Não terei mais misericórdia daqueles que não Me ofereceram sequer 

um pingo de lealdade em tempos de adversidade, pois Minha misericórdia vai só até 

esse ponto. Além disso, não tenho apreço algum por quem quer que já tenha Me traído 

e gosto ainda menos de Me associar com quem trai os interesses de seus amigos. Esse 

é Meu caráter, seja quem for a pessoa” (de ‘Você deve preparar boas ações suficientes para seu 

destino’ em “A Palavra manifesta em carne”). Por meio das palavras majestosas de Deus, era como 

se eu pudesse vê-Lo olhando para mim, esperando pela minha resposta. Assim, afastei rapidamente 

o pensamento e com séria retidão, respondi: “Eu não planejei sair daqui desde que cheguei!” Quando 

o policial iníquo viu que seu truque não estava funcionando, ele expôs sua face demoníaca real, e  o 

vice-diretor levantou um balde de excremento de porcos sobre a minha cabeça como se fosse 

derramá-lo sobre mim. Eu disse a ele: “Esta é uma punição cruel e incomum que você está usando 

para extorquir uma confissão”. Quando ele me ouviu dizer isso, na mesma hora parou e abaixou o 

balde de excremento, sem derramá-lo sobre mim. Outro policial iníquo, que estava usando sapatos 

de couro, pisou com toda força em meu dedão do pé com o calcanhar e girou e girou até eu não 

aguentar mais. A dor lancinante passou para o meu corpo inteiro e eu gritei de dor. A minha roupa 

ficou encharcada de suor, mas o maldito policial encheu-se de ira e continuou a pisar e torcer o 

calcanhar até que a unha do meu dedão se soltou. A essa altura, o meu dedo já estava mutilado e 

ensanguentado. Na minha dor extrema, clamei persistentemente a Deus, pedindo-Lhe para proteger 

o meu coração para que eu não me rendesse a Satanás e, assim, pudesse dar testemunho de Deus. A 

crueldade do diabo ultrapassa tudo isso. Eu vi um irmão voltando do interrogatório e ele havia sido 

torturado até à beira da morte. O corpo dele todo estava ferido e marcado e parecia que ele estava 



morrendo. Os policiais iníquos ficaram com medo de que ele pudesse morrer, então, com muita 

relutância, o soltaram. Mais tarde, eles me levaram junto com um irmão e uma irmã para a equipe 

da SWAT da cidade para mais interrogatórios. 

Quando chegamos na equipe da SWAT, os policiais malditos nos forçaram a nos despir 

completamente, em seguida, algemaram as nossas mãos e colocaram correntes em torno dos nossos 

pés. Então, obrigaram-nos a dar três voltas no pátio para nos humilhar. Depois, prenderam-nos em 

celas separadas. As pessoas que estavam ali encarceradas eram todos assassinos, todos eles eram 

como demônios e monstros. Os policiais iníquos ordenaram que os prisioneiros me torturassem, 

mas, por causa da proteção de Deus, os prisioneiros não apenas não mexeram comigo, como, na 

verdade, cuidaram de mim. Depois de quatro dias, a polícia tentou forçar-me a trair a Deus e delatar 

meus irmãos e irmãs, mas eu nada dizia. Eles levaram a mim e a outro irmão e nos arrastaram para 

o pátio, onde nos algemaram e colocaram grilhões em torno dos nossos pés. Colocaram sacos pretos 

na nossa cabeça e nos penduraram em uma árvore no meio do pátio. Com uma crueldade desvairada, 

espalharam formigas na árvore inteira, que rastejavam sem parar pelo nosso corpo para nos morder. 

A tortura de milhares de picadas de formigas era semelhante à tortura de milhares de flechas 

atravessando o coração, o que fez a morte parecer mais atraente do que viver. Só me restava naquele 

instante orar a Deus com todas as minhas forças para proteger meu coração e espírito, para que Ele 

me desse força e coragem em meu sofrimento, ajudando-me a resistir para não traí-Lo. Naquele 

momento, as palavras de Deus surgiram em minha mente: “[…] para que a Minha glória possa 

encher o cosmo, todas as pessoas sofrem a última dificuldade por Mim. Vocês 

entendem a Minha vontade? Essa é a exigência final que Eu faço do homem, o que 

significa dizer que Eu espero que todas as pessoas possam dar um testemunho forte e 

ressonante de Mim diante do grande dragão vermelho, que elas possam se oferecer a 

Mim uma última vez e cumprir as Minhas exigências uma última ocasião. Vocês 

podem verdadeiramente fazer isso? Vocês foram incapazes de satisfazer Meu coração 

no passado — vocês poderiam quebrar esse padrão no último momento?” (de ‘Capítulo 

34’ das Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de 

Deus deram ânimo ao meu coração. Deus sofreu, sendo perseguido de todas as maneiras possíveis 

pelo governo do Partido Comunista da China, para nos salvar. Deus não tinha onde reclinar a cabeça. 

Hoje sou capaz de sofrer com Cristo; esse é o amor de Deus e Sua exaltação para mim. Enquanto eu 

for capaz de dar glória a Deus, estarei feliz e disposto a morrer. Eu confiava na palavra de Deus para 

subsistir a cada minuto e segundo de dor. Ficamos suspensos na árvore por dois dias e duas noites. 

No terceiro dia, eu realmente não aguentava mais. Era o início do inverno e estava chovendo, e tudo 

o que eu estava vestindo era uma única peça de roupa sem forro. Eu estava pendurado na árvore 

com os meus pés descalços e não havia comido nem bebido nada. O sofrimento da fome e do frio, 

bem como a dor insuportável, me fizeram desejar a morte; tudo o que eu podia fazer era orar com 

todas as minhas forças. O meu maior medo era que, por causa da fraqueza da carne, eu não fosse 

capaz de lidar com a tortura e acabasse traindo a Deus. No meio da minha dor, lembrei-me do 



apóstolo Estêvão, da Era da Graça. Ele foi apedrejado até a morte pela multidão porque estava 

pregando o evangelho do Senhor Jesus. Antes de morrer, pediu a Deus que aceitasse o espírito dele. 

Assim sendo, orei a Deus: “Ó Deus, a minha carne é muito fraca e agora estou sentindo mais dor do 

que eu possa suportar. Toma o meu espírito, porque eu prefiro morrer a Te trair”. Depois da oração, 

o milagre mais inesperado aconteceu: tive uma experiência fora-do-corpo e fui levado a um 

gramado. Era um vasto gramado verde exuberante, com vacas, bois e ovelhas por toda a volta. O 

meu estado de espírito ficou especialmente relaxado e louvei a Deus em alta voz: “Deus encarnado 

apareceu na China, expressando a verdade para julgar e purificar as pessoas. Como uma espada 

afiada, Suas palavras estão repletas de autoridade, julgando, purificando e trazendo salvação para o 

Seu povo. Louvadas sejam a onipotência e a sabedoria de Deus por colocar o grande dragão vermelho 

a Seu serviço, formando um grupo de vencedores e derrotando as forças de Satanás. Louvado seja o 

caráter justo de Deus por ter sido completamente revelado. Louvado seja Deus Todo-Poderoso por 

estar humildemente oculto e ser tão amável! Louvado seja Deus Todo-Poderoso! Teus feitos são 

realmente maravilhosos! Louvado seja Deus Todo-Poderoso pela glória que Ele ganhou. O 

relâmpago reluz do Oriente para o Ocidente, e virgens sábias são atraídas para a luz. Pessoas de cada 

nação e terra retornam para diante de Deus, curvando-se para adorar a Deus e aceitando Seu 

julgamento. Louvado seja Deus por retornar nos últimos dias para conceder à humanidade o 

caminho da vida eterna. Louvado seja o julgamento justo de Deus por purificar e trazer salvação 

para a humanidade. Louvado seja Deus por ter completado Sua grande obra e por Suas palavras 

terem realizado tudo. Todas as nações e todos os povos estão cantando louvores ao querido Deus 

Todo-Poderoso. Toda a criação de Deus vem louvar Deus Todo-Poderoso. Louvado sejas, Deus 

Todo-Poderoso! Todos vêm para Ti louvar! Louvado sejas! Louvado seja Deus Todo-Poderoso!” (de 

‘Todas as nações e todos os povos louvam Deus Todo-Poderoso’ em “Seguir o Cordeiro e cantar 

cânticos novos”). Enquanto eu imergia completamente nessa incomparável alegria e experimentava 

os limites da liberdade, a fome, o frio e a dor de estar pendurado na árvore, como também a dor das 

mordidas das formigas, tudo desapareceu. Quando eu acordei, já era a terceira noite e os policiais 

iníquos tiraram-me da árvore. Eu fiquei pendurado por três dias e não somente não morri, como 

também estava cheio de espírito. Esse realmente era o grandioso poder e a proteção milagrosa de 

Deus! Rendi fervente graças e louvor a Deus. 

No quarto dia, os malditos policiais interrogaram-me novamente e tentaram obrigar-me a 

delatar meus irmãos e irmãs; também tentaram me obrigar a admitir que eu acreditava em uma 

seita, fazendo-me trair a Deus e abandonar o verdadeiro caminho. Deus me iluminou e fez-me 

pensar na palavra Dele: “Enquanto passam por provações, é normal que as pessoas 

estejam fracas ou tenham negatividade dentro delas, que lhes falte clareza quanto à 

vontade de Deus ou quanto à senda para a prática. Mas, em todo caso, você deve ter fé 

na obra de Deus e não negar Deus, como Jó” (de ‘Aqueles que hão de ser aperfeiçoados devem 

passar pelo refinamento’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus deram-me 

coragem para pôr em prática a verdade e testificar Dele. Custasse o que custasse, eu não poderia 



resistir a Deus ou blasfemar contra Ele. Assim, com ousadia e confiança, eu disse: “Eu creio no Deus 

Todo-Poderoso, que é o único e verdadeiro Deus governando sobre todas as coisas! Eu não acredito 

em uma seita maligna, vocês estão distorcendo a verdade e me incriminando!” Quando um dos 

policiais malignos me ouviu dizer isso, ficou fora de si, pegou um banquinho de madeira comprido 

e começou a espancar-me loucamente com ele. Ele me bateu tanto que eu estava cuspindo sangue. 

Fiquei paralisado e prostrado no chão. Quando viram que eu estava inconsciente, jogaram água fria 

em mim para me acordar e continuar a me bater. Durante esse espancamento demoníaco e 

desumano, o meu peito e as minhas costas estavam cheios de hematomas e eu tinha sofrido muitos 

danos internos. Uma semana depois, a minha urina era só sangue e o meu rim direito estava 

gravemente afetado (ainda hoje sinto muitas dores). Um mês depois, os policiais iníquos não 

conseguiram encontrar nenhuma prova, por isso forjaram alguns materiais falsos e obrigaram-me a 

assinar. Então me encarceram no centro de detenção municipal. Três meses depois, culparam-me 

de “destruir a aplicação das leis sociais” e me condenaram a um ano de reabilitação por meio de 

trabalho. No campo de trabalho forçado, vivi uma vida desumana. Todos os dias eu passava fome e 

tinha que trabalhar cerca de doze horas por dia. Eu era com frequência importunado e insultado 

pela polícia carcerária. Eles me batiam com cassetetes elétricos ou me trancavam em um quarto 

pequeno e escuro. Se não fosse por Deus cuidando de mim e me protegendo, eu teria sido torturado 

até a morte por aquela polícia perversa. Em 7 de novembro de 2003, a minha pena se encerrou e fui 

liberado do inferno na terra. 

Depois de sofrer cruel perseguição, finalmente vi com clareza que as proclamações do governo 

do Partido Comunista da China, como “o partido comunista é bom, glorioso e correto” e “a China 

tem liberdade religiosa”, entre outras coisas, são, na verdade, apenas expressões de uma conspiração 

sinistra para enganar o público e ludibriar os cidadãos. Odeio esse diabo velho do fundo do meu 

coração. Ele fala palavras lisonjeiras e faz coisas muito más. Com o intuito de banir a obra de Deus 

dos últimos dias e fazer da China um país ateísta, ele persegue e mata os crentes sem nenhum pudor. 

Seu nível de crueldade já atingiu altos patamares e tem feito as pessoas ferverem de raiva! Eu penso 

em como fui constante e cruelmente torturado, forçado a fazer confissão e atormentado com 

crueldade por demônios durante o meu processo de interrogatório. Fui nocauteado em várias 

ocasiões, e se não fosse a proteção de Deus, eu teria sido engolido por aqueles demônios. Nos 

momentos de maior fraqueza minha, a palavra de Deus Todo-Poderoso continuamente me 

encorajava: “Vocês já aceitaram as bênçãos que lhe foram dadas? Alguma vez vocês já 

procuraram as promessas que foram feitas para vocês? Vocês certamente irão, sob a 

orientação da Minha luz, romper a repressão das forças das trevas. Certamente, no 

meio da escuridão, não vão perder a luz que os guia. Vocês certamente vão ser o 

mestre de toda criação. Vocês certamente serão vencedores diante de Satanás. Vocês 

certamente, na queda do reino do grande dragão vermelho, levantar-se-ão no meio 

das miríades das multidões para dar testemunho da Minha vitória. Vocês certamente 

serão firmes e inabaláveis na terra de Sinim. Através dos sofrimentos que vocês 



suportam, vão herdar a bênção que vem de Mim, e certamente irradiarão Minha glória 

por todo o universo” (de ‘Capítulo 19’ das Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra 

manifesta em carne”). As palavras de Deus deram-me algo sólido em que confiar! Elas me 

permitiram desfrutar da iluminação e orientação de Deus durante a minha dor e fraqueza extremas, 

e foi a única coisa que me fez suportar aqueles longos e tenebrosos dias. Mesmo que eu tenha sido 

preso e perseguido diversas vezes pelo governo do Partido Comunista da China e a minha carne 

tenha sofrido crueldades e tormentos implacáveis, eu genuinamente compreendo muitas verdades 

que não compreendia no passado e vejo claramente a substância demoníaca do mal reacionário do 

governo chinês. Também tenho experimentado o verdadeiro amor de Deus Todo-Poderoso por mim 

e provado da sabedoria e dos feitos maravilhosos Dele. Isso me desperta para buscar amá-Lo e 

agradá-Lo. Hoje, ainda cumpro o meu dever na igreja como fazia no passado. Sigo a Deus na senda 

correta da vida, busco a verdade e procuro viver uma vida com propósito. 

 

Notas de rodapé: 

1. “Fazendo acusações infundadas” se refere aos métodos por meio dos quais o diabo prejudica as pessoas.  

2. “Fortemente vigiada” indica que os métodos que o diabo usa para afligir as pessoas são particularmente 

perversos e controlam tanto as pessoas que elas não têm espaço para se mover. 

 

25. Despertando em meio ao sofrimento e dificuldade 

— A verdadeira experiência de perseguição de um cristão de 17 anos de idade 

Por Wang Tao, Província de Shandong 

Eu sou um cristão na Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eu fui o mais afortunado entre as crianças 

da mesma idade, porque segui meus pais ao aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias 

aos oito anos de idade. Embora eu fosse jovem naquela época, estava bastante feliz por acreditar em 

Deus e ler a Sua palavra. Através da leitura contínua da palavra de Deus e da comunhão os membros 

mais velhos da igreja, depois de vários anos, passei a entender um pouco da verdade. Em particular, 

quando vi meus irmãos e irmãs todos buscando a verdade e trabalhando para serem pessoas 

honestas e todos convivendo pacificamente, senti que esses eram os momentos mais felizes e alegres. 

Mais tarde, ouvi em um sermão: “Na China continental, acreditar em Deus, buscar a verdade e seguir 

Deus é realmente colocar sua vida em risco. Isso não é exagero algum” (de ‘Perguntas e respostas’ 

em “Sermões e comunhão sobre a entrada na vida III”). Na época, não entendi o que isso significava, 

mas, por meio da comunhão de meus irmãos e irmãs, aprendi que aqueles que acreditam em Deus 

são presos pela polícia e que, porque a China é um país ateu, não há liberdade de crença religiosa. 

No entanto, na época, eu não acreditei nessas palavras. Achava que, por ser criança, mesmo se fosse 

preso, a polícia não faria nada comigo. Isso mudou no dia em que sofri aprisionamento e crueldade 

pessoalmente nas mãos da polícia; finalmente, vi com clareza que a polícia, que eu havia admirado 

como se fossem tios, era na verdade um bando de demônios cruéis!  

Quando eu tinha 17 anos, na noite de 5 de março de 2009, um irmão mais velho e eu estávamos 



a caminho de casa após pregar o evangelho quando nosso caminho foi repentinamente bloqueado 

por um veículo da polícia. Cinco policiais saltaram imediatamente do carro e, sem qualquer aviso, 

levaram nossa scooter elétrica como bandidos, nos empurraram para o chão e nos algemaram à 

força. Fiquei atordoado com a forma repentina do que acabara de acontecer. Sempre ouvira meus 

irmãos falarem sobre como aqueles que acreditam em Deus eram presos, mas nunca imaginei que 

isso realmente aconteceria comigo naquele dia. Fui tomado de pânico; meu coração batia tão forte 

que parecia que saltaria do meu peito. Clamei continuamente a Deus em meu coração: “Deus Todo-

Poderoso! A polícia me prendeu e estou com muito medo. Não sei o que devo fazer ou o que eles 

planejam fazer comigo, por isso imploro que Tu protejas meu coração”. Eu me senti bem mais calmo 

depois de orar. Pensava que a polícia não faria nada com uma criança como eu, então não fiquei 

muito nervoso. Mas a situação não era tão simples como eu esperava. Quando a polícia encontrou 

livros sobre crença em Deus conosco, ela usou isso como justificativa para nos levar à delegacia. 

Era o início da primavera no norte da China, e o clima ainda estava muito frio, caindo a 3-4 

graus centígrados negativos à noite. O chefe da delegacia tirou nossos casacos, sapatos e até nossos 

cintos à força, e nossas mãos foram algemadas firmemente atrás de nossas costas. Foi muito 

doloroso. Ele ordenou que vários policiais nos segurassem no chão e, depois, nossos rostos e cabeças 

foram chicoteados violentamente com tiras de couro, o que imediatamente me deu uma dor de 

rachar na cabeça — parecia que eu estava prestes a explodir e lágrimas começaram a rolar pelo meu 

rosto sem querer. Fiquei furioso naquele momento, porque o slogan “Seja civilizado ao lidar com 

casos” estava escrito claramente na parede, mas eles estavam nos tratando como ladrões de estrada 

selvagens ou assassinos! Não era nada civilizado! Com raiva, exigi saber: “Que crime cometemos? 

Por que estão nos prendendo e nos espancando?” Enquanto ele continuava a me chicotear, um 

desses policiais malvados disse maliciosamente: “Seu pequeno bastardo, não fale comigo nesse tom! 

Estamos aqui para pegar crentes em Deus Todo-Poderoso! Você é um jovem que poderia ter feito 

qualquer coisa, por que isso? Quem é seu líder? Onde você conseguiu esses livros? Responda! Se não 

responder, eu espanco você até a morte! Então percebi que meu irmão mais velho estava cerrando 

os dentes e se recusando a falar uma só palavra, então fiz um juramento a mim mesmo: “Eu também 

me recuso a ser um Judas! Mesmo que me espanquem até a morte, eu não vou falar! Minha vida 

está nas mãos de Deus, e Satanás e diabos não têm poder sobre mim”. Quando ele viu que nenhum 

de nós falava, o chefe da delegacia ficou furioso e berrou, apontando para nós: “Tudo bem então! 

Vocês querem jogar duro? Não vão falar? Deem uma boa surra neles! Mostrem a eles de verdade o 

que está acontecendo e deem a eles um gostinho do que é ser duro!” Aqueles policiais malignos nos 

atacaram instantaneamente, agarrando-nos pelos queixos enquanto nos batiam violentamente no 

rosto com tanta força que vi estrelas e meu rosto queimava com uma dor ardente. Eu havia sido 

mimado e cuidado pelos meus pais desde a infância; eu nunca havia experimentado tanta violência. 

Fui tão humilhado que não consegui segurar as lágrimase pensei: “Esses policiais são tão cruéis e 

irracionais! Na escola, nossos professores sempre nos diziam para ir à polícia se tivéssemos 

problemas. Eles diziam que a polícia ‘servia o povo’ e que eram ‘heróis que protegiam as pessoas 



boas da violência’, mas agora, só porque acreditamos em Deus Todo-Poderoso e caminhamos pela 

senda correta na vida, eles nos prendem arbitrariamente e nos batem impiedosamente. Como ela 

poderia ser a ‘Polícia do Povo’? Eles não passam de um bando de demônios! Não é de admirar que 

um sermão afirma: ‘Alguns dizem que o grande dragão vermelho é um espírito maligno, alguns 

dizem que é um bando de malfeitores, mas qual é a natureza e a essência do grande dragão 

vermelho? A de um demônio maligno. Eles são um bando de demônios malignos que res istem e 

atacam a Deus! Essas pessoas são uma manifestação física de Satanás, Satanás feito carne, a 

encarnação de demônios malignos! Aquelas pessoas não são senão Satanás e os demônios malignos’ 

(de ‘O significado verdadeiro de abandonar o grande dragão vermelho para receber a salvação’ em 

“Sermões e comunhão sobre a entrada na vida III”). No passado, fui enganado por suas mentiras, 

acreditando que a polícia era ‘gente boa’ que trabalhava em nome de pessoas comuns. Não percebi 

que aquela era uma imagem falsa, mas hoje finalmente vejo que eles realmente são um bando de 

demônios malignos que resistem a Deus!” Não pude evitar de começar a odiá-los do fundo do meu 

coração. Quando o chefe da estação viu que ainda não estávamos falando, ele gritou: “Deem-lhes 

outra boa surra!” Dois de seus lacaios correram até nós. Eles ordenaram que sentássemos no chão 

com as pernas estendidas e depois chutaram nossas pernas violentamente com seus sapatos de 

couro, ficaram em pé em nossas pernas e pisaram o mais forte que puderam. Minhas pernas doíam 

tanto que parecia que estavam prestes a quebrar, e eu não conseguia parar de gritar, mas quanto 

mais eu gritava, mais cruelmente eles me batiam. Eu não tive escolha a não ser suportar a dor 

enquanto clamava a Deus Todo-Poderoso em meu coração: “Deus! Esses demônios são cruéis 

demais! Eu realmente não consigo suportar isso. Por favor, dá-me fé e me protege para eu não trair 

a Ti. Exatamente naquele momento, essa passagem das palavras de Deus passou pela minha mente 

rapidamente: “Você deve saber que todas as coisas no ambiente que o cerca existem por 

permissão Minha, Eu arranjo tudo isso. Veja claramente e satisfaça ao Meu coração 

no ambiente que Eu dei a você. Não tema, Deus Todo-Poderoso das hostes certamente 

estará com você. Ele os defende e Ele é o escudo de vocês” (de ‘Capítulo 26’ das Declarações 

de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus foram uma fonte de 

grande fé e força para mim. Entendi que as circunstâncias que eu estava experimentando estavam 

acontecendo com a aprovação do trono de Deus, e que esse era o momento em que eu era obrigado 

a permanecer firme e testemunhar a Deus. Embora fosse jovem, eu tinha Deus como meu forte 

apoio, então eu não tinha nada a temer! Eu estava determinado a permanecer firme e testemunhar 

a Deus. De jeito nenhum eu seria covarde e me submeteria a Satanás! Por meio da instrução e 

orientação da palavra de Deus, encontrei a confiança e a determinação para suportar o sofrimento, 

permanecer firme e testemunhar a Deus. 

Naquela noite, depois das 19 horas, o chefe da delegacia veio me interrogar novamente. Ele 

ordenou que eu me sentasse no chão de cimento gelado, numa tentativa deliberada de me congelar. 

Somente depois de eu ficar com tanto frio que minhas pernas ficaram dormentes e meu corpo inteiro 

tremer, ele ordenou que seus lacaios me pegassem e me encostassem na parede, após o que ele 



impiedosamente deu choques nas minhas mãos e queixo com um bastão elétrico. Os choques 

cobriram minhas mãos de bolhas e fizeram todos os meus dentes entorpecerem de dor (ainda hoje 

meus dentes doem quando mastigo). Mas, mesmo assim, esse diabo, ainda frenético de raiva, não 

estava satisfeito; ele passou a usar seu bastão elétrico na minha virilha. A tormenta me deixou com 

uma dor indescritível, mas ele jogou sua cabeça para trás e riu. Naquele momento, eu odiava esse 

demônio, completamente carente de humanidade, no meu âmago. Mas por mais que aquele policial 

maldoso me interrogasse ou torturasse, cerrei os dentes e me recusei a dizer uma palavra. Ele 

continuou até duas ou três da manhã, quando todo o meu corpo estava entorpecido — eu não tinha 

sensação alguma em lugar algum. Finalmente, depois que se cansaram de me bater, me arrastaram 

de volta para uma pequena sala e me algemaram ao irmão mais velho que havia sido preso junto 

comigo. Eles nos mandaram sentar no chão gelado, e então dois deles foram designados para nos 

vigiar para garantir que não dormiríamos. No momento em que um de nós fechava os olhos, eles 

nos batiam e chutavam. Mais tarde naquela noite, eu precisava ir ao banheiro, mas esses policiais 

malignos berraram para mim: “Seu merdinha, a não ser que você nos diga o que queremos saber, 

você não vai a lugar nenhum! Você pode fazer xixi nas calças!” No final, eu realmente não aguentei 

mais e tive que me aliviar nas calças. Naquele tempo frio, minhas calças acolchoadas ficaram 

encharcadas de urina, deixando-me tão gelado que eu não conseguia parar de tremer. 

Depois de suportar uma tortura tão cruel por esses demônios, senti uma dor insuportável em 

todos os lugares, e não pude deixar de começar a me sentir fraco e negativo: “Realmente não sei que 

torturas eles usarão em mim amanhã. Eu conseguirei aguentar?” Mas, naquele momento, o irmão 

mais velho, preocupado que eu não seria capaz de suportar o sofrimento e por eu estar me sentindo 

negativo, sussurrou para mim com preocupação: “Tao, como você está se sentindo a respeito 

daqueles demônios malignos nos torturando desse jeito hoje? Você se arrepende de crer em Deus 

Todo-Poderoso e de cumprir seu dever?” Eu disse: “Não, só me sinto humilhado por ter sido 

espancado por esses demônios. Eu pensei que eles não fariam nada comigo porque sou apenas uma 

criança. Eu não tinha ideia de que eles realmente estariam dispostos a me matar”. Meu irmão mais 

velho comungou com seriedade: “Nós seguimos a senda da crença em Deus e seguimos a senda 

correta na vida graças à orientação de Deus, mas Satanás não quer que sigamos a Deus nem que 

sejamos totalmente salvos. Não importa o que aconteça, precisamos permanecer firmes em nossa 

fé. Nunca devemos nos submeter a Satanás; não podemos partir o coração de Deus”. Essas palavras 

do irmão foram muito animadoras. Eu me senti consolado e não pude deixar de pensar nas palavras 

de Deus, “O que é um vencedor? Os bons soldados de Cristo devem ser corajosos e 

confiar em Mim para ser espiritualmente fortes; eles devem lutar para se tornar 

guerreiros e batalhar contra Satanás até a morte” (de ‘Capítulo 12’ das Declarações de Cristo 

no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). Naquele momento, entendi a vontade de Deus e 

senti força dentro do meu coração. Não me sentia mais humilhado ou infeliz, mas estava disposto a 

enfrentar essa provação com coragem. Não importava como Satanás, o diabo, me torturasse, Eu  

confiaria em Deus para vencer Satanás; eu mostraria a Satanás que todos os que creem em Deus 



Todo-Poderoso são seus soldados de elite, guerreiros inquebráveis até o fim. 

Na manhã seguinte, aqueles policiais malignos me trouxeram de volta para a sala de 

interrogatório, e aquele demônio de um chefe de delegacia mais uma vez tentou arrancar uma 

confissão de mim. Ele bateu na mesa ao apontar direto para meu nariz e me xingou, dizendo: “Você 

reconsiderou noite passada, garoto? Há quanto tempo você acredita em Deus Todo-Poderoso? Para 

quantas pessoas você pregou? Responda às nossas perguntas, ou você sentirá muito mais dor!” Eu 

pensei: “Não posso mais ter medo de Satanás. Preciso ser homem e ter coragem! Então, eu disse 

resolutamente: “Eu não sei de nada!” O maligno chefe da delegacia ficou furioso e gritou: “Garoto, 

você quer morrer? Porque eu vou te matar antes de terminarmos, daí você realmente vai se calar!” 

Ao gritar isso, ele correu em minha direção, agarrou cruelmente meu cabelo e bateu minha cabeça 

contra a parede. Meus ouvidos começaram a zumbir imediatamente, e a dor era tão intensa que eu 

não pude evitar de gritar, e lágrimas rolaram pelo meu rosto. Finalmente, depois que aqueles diabos 

perceberam que não conseguiriam o que queriam de mim, não tiveram escolha a não ser me enviar 

de volta à salinha. Então levaram o irmão mais velho para ser interrogado. Em pouco tempo, ouvi-

o gritar de dor e sabia que eles haviam feito algo horrível com ele. Eu estava encolhido na salinha 

como um cordeiro cercado por lobos cruéis, de coração partido e desamparado, e, enquanto as 

lágrimas escorriam pelo meu rosto, orei a Deus para pedir a Ele que protegesse esse irmão daqueles 

diabos malignos enquanto tentavam forçá-lo a confessar através de tortura. Eles nos interrogaram 

desse jeito por três dias e noites, não nos dando uma só mordida de comida ou uma gota de água 

sequer. Eu estava com frio e com fome, estava atordoado e minha cabeça estava inchada e 

incrivelmente dolorida. Temerosos de que nos matariam, eles não tiveram escolha senão parar a 

tortura. 

Após a tortura brutal e desumana pelo governo do Partido Comunista Chinês, eu genuinamente 

experimentei daquilo que havia ouvido falar em um sermão: “Nas prisões do grande dragão 

vermelho, não importa se você é homem ou mulher, eles podem abusar de você como quiserem. Eles 

são patifes e bestas. Eles abusam de pessoas caprichosamente com bastões elétricos e fazem com 

você aquilo que você mais teme. Sob o domínio do grande dragão vermelho, as pessoas deixam de 

ser humanas e são ainda menos que animais. O grande dragão vermelho é exatamente tão cruel e 

desumano assim. Eles são bestas, diabos, completamente desprovidos de razão. Não há como 

dialogar com eles, pois eles não têm razão” (de ‘O significado verdadeiro de abandonar o grande  

dragão vermelho para receber a salvação’ em “Sermões e comunhão sobre a entrada na vida III”). 

Naquele momento, finalmente vi com clareza a essência reacionária do governo do Partido 

Comunista Chinês como inimigo de Deus. É realmente uma manifestação de Satanás, um demônio 

que mata sem pestanejar! Eles não têm moral ou escrúpulos, não poupando nem a mim, uma criança 

menor de idade. Eles estão mais do que prontos para me matar apenas porque acredito em Deus e 

trilho a senda correta na vida. Eles não são nada além de monstros cruéis, sem princípios, ética ou 

humanidade. Eu não mais alimentava falsas esperanças de que a polícia me trataria com 

misericórdia por causa da minha idade; apenas implorei que Deus Todo-Poderoso me protegesse e 



me levasse a vencer a cruel tortura de Satanás e dos demônios, que eu pudesse suportar todo o 

sofrimento e que eu pudesse ser uma testemunha retumbante de Deus. 

Na tarde de 9 de março, quando os policiais malignos perceberam que realmente não 

arrancariam nada de nós, eles agarraram nossas mãos fisicamente e nos forçaram a assinar 

confissões forjadas, acusando-nos dos crimes de “prejudicar a lei nacional, perturbar a ordem social 

e subverter o poder do estado”, e depois nos mandaram para a casa de detenção. Assim que 

chegamos, eles rasparam nossas cabeças e nos deixaram completamente carecas, tiraram nossas 

roupas e depois as devolveram após cortá-las praticamente em tiras. Eu não tinha mais meu cinto, 

então fui obrigado a amarrar sacos de plástico em forma de corda para segurar minhas calças no 

lugar. Mesmo naquele clima gelado, a polícia ordenou que outros detentos nos banhassem, 

despejando bacia após bacia de água fria em nossa cabeça. Eu fiquei congelado a ponto de tremer 

da cabeça aos pés, e meu sangue parecia ter solidificado em minhas veias. Eu não aguentava nem 

ficar em pé depois daquilo. Os prisioneiros mantidos naquela prisão eram todos estupradores, 

ladrões, assaltantes e assassinos… Cada um parecia mais malicioso que o outro, e a ideia de estar 

preso naquele lugar infernal com eles me fazia tremer de medo. À noite, mais de 30 de nós 

dormíamos juntos em uma plataforma de concreto duro, e os cobertores fediam com um odor vil 

que praticamente impossibilitava o sono. As refeições que nos eram dadas por aqueles policiais 

malignos não passavam de um pequeno pão cozido no vapor e um pouco de mingau de milho ralo, 

longe de nos alimentar o suficiente e, durante o dia, éramos sobrecarregados de trabalho físico 

exaustivo. Se não terminássemos nossas tarefas do dia, eles nos puniam e nos faziam ficar em pé a 

noite toda no turno de vigilância noturno, o que significava que tínhamos que ficar em pé por quatro 

horas e dormir apenas duas horas. Às vezes, eu estava tão cansado que adormecia em pé. Esses 

policiais malignos também disseram ao prisioneiro-chefe da cela para encontrar maneiras de me 

atormentar, como me sobrecarregar com minha cota ou me fazer ficar de vigia durante a noite. Senti 

como se estivesse prestes a entrar em colapso. Fui atormentado e abusado por aqueles demônios 

tantas vezes, parecia que eu tinha menos liberdade do que um cachorro vadio na rua, e eu nem comia 

tão bem como um porco ou um cachorro. Ao pensar nessas coisas, tive muita saudade de minha casa 

e de meus pais e senti que a casa de detenção não era lugar para as pessoas viverem. Eu não queria 

ficar lá por mais nenhum momento. Eu não queria nada além de sair aquele lugar horrível 

imediatamente. No auge da minha miséria e fraqueza, eu só podia orar a Deus com sinceridade, e 

foi aí que as palavras de Deus Todo-Poderoso me iluminaram e deram orientação: “Não fique 

desanimado, não seja fraco; Eu revelarei a você. A estrada para o reino não é tão fácil, 

nada é tão simples! Vocês querem que as bênçãos venham facilmente, certo? Hoje, 

todos terão de enfrentar provas amargas, caso contrário seu coração amoroso por 

Mim não se tornará mais forte […] Aqueles que compartilham do Meu amargor 

certamente desfrutarão da Minha doçura. Essa é a Minha promessa e a Minha bênção 

para vocês” (de ‘Capítulo 41’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em 

carne”). As palavras de Deus foram uma grande fonte de consolo e encorajamento. Elas me ajudaram 



a entender que o sofrimento e as dificuldades que eu estava enfrentando eram uma bênção de Deus. 

Deus estava usando essas circunstâncias difíceis para me refinar e aperfeiçoar e para me tornar 

alguém cujo amor e lealdade a Deus são dignos da promessa de Deus. Ao pensar em como eu havia 

sido mimado desde a infância e nunca havia sido capaz de suportar sofrimento ou mesmo o menor 

insulto, vi que, se eu quisesse ganhar a verdade e a vida, precisava ter a determinação de suportar 

sofrimento e precisava de fé resoluta. Sem experimentar desse sofrimento, a corrupção dentro de 

mim nunca poderia ser purificada. Meu sofrimento era realmente uma bênção de Deus e, portanto, 

devia ter fé, cooperar com Deus e permitir que Deus trabalhasse a Sua verdade em mim. Uma vez 

que entendi a vontade de Deus, uma oração a Deus surgiu espontaneamente dentro de mim: “Deus! 

Não me sinto mais fraco e negativo. Permanecerei forte, confio resolutamente em Ti, lutarei com 

Satanás até o fim, e procurarei amar-Te e satisfazer-Te. Peço que me dês fé e fortaleza”. Nos dias em 

que sofria abuso e humilhação na casa de detenção, eu orava e confiava em Deus mais do que  em 

qualquer momento desde que eu ganhei minha fé em Deus Todo-Poderoso, e foi o mais próximo que 

eu já estive de Deus. Durante esse tempo, meu coração não deixou Deus nem por um momento, e 

eu sempre O senti comigo. Por mais que eu sofresse, não me sinto nem um pouco sofrido, e entendi 

claramente que tudo isso era Deus cuidando de mim e me protegendo. 

Certa manhã, um mês depois, os guardas da prisão de repente chamaram a mim e ao irmão 

mais velho. Senti uma onda de empolgação quando ouvi a chamada, pensando que eles poderiam 

estar nos libertando e que eu não precisaria mais sofrer naquele inferno. A verdade não poderia estar 

mais distante das minhas esperanças. O chefe da delegacia nos recebeu com um sorriso sinistro e 

julgamentos escritos, dizendo: “Vocês dois foram condenados a um ano de reeducação através de 

trabalho por crerem em Deus Todo-Poderoso. Mesmo que vocês não falem, podemos sentenciá-los 

ainda assim. O Partido Comunista governa esta nação, e nem mesmo uma ação judicial os levará a 

algum lugar! Ver o quão feliz ele estava com o nosso infortúnio me deixou furioso: o governo do 

Partido Comunista Chinês não segue lei ou ética alguma e, além de torturar cruelmente uma criança 

menor de idade como eu, estava me condenando por crime nenhum! O outro irmão e eu fomos 

levados para o campo de trabalho da província naquele dia. Durante nosso exame de saúde, o médico 

descobriu que o irmão sofria de pressão alta, de problemas cardíacos e outros problemas de saúde. 

Os guardas do campo de trabalho temiam ser responsabilizados se ele morresse em suas instalações, 

então eles se recusaram a aceitá-lo; a polícia não teve escolha senão levá-lo de volta, o que significava 

que fui deixado lá sozinho. Então comecei a chorar — chorei amargamente. Sentia falta de minha 

casa e de meus pais, e, considerando-se que fiquei sem meu irmão para me comunicar, como 

conseguiria sobreviver por um ano tão longo? No mês anterior de ser atormentado e brutalizado por 

aqueles diabos, sempre que me sentia negativo e fraco por não suportar sua crueldade, ele se 

comungava comigo a palavra de Deus para me encorajar e confortar, ajudando-me a ganhar força 

através da compreensão da vontade de Deus. Além disso, ver sua determinação me dava fé e força 

para lutar e vencer esses demônios ao lado dele. Mas, naquele momento, fui deixado para lutar 

aquela batalha sozinho. Eu realmente conseguiria permanecer forte? Quanto mais eu pensava, mais 



miserável me sentia, e mais negatividade, solidão, amargura e humilhação se enraizavam em meu 

coração. Quando minha miséria me levou à beira da desesperança, clamei urgentemente a Deus: 

“Deus! Minha estatura é muito pequena. Como conseguirei suportar uma provação tão imensa? 

Como conseguirei passar por esse longo ano de reeducação através do trabalho? Deus! Imploro que  

me guies e me ajudes, me dês fé e força…” Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu chorava 

em silêncio. Ao orar, de repente me lembrei da experiência de José de ser vendido ao Egito aos 

dezessete anos de idade. Embora ele estivesse sozinho no Egito e passasse por humilhação e 

sofrimento, nunca abandonou o Deus verdadeiro nem se rendeu a Satanás. Embora eu estivesse 

sendo obrigado pelos demônios a sofrer na prisão, isso estava acontecendo com a permissão de 

Deus, e, contanto que eu realmente confiasse em Deus e me recusasse a ceder a Satanás, Deus 

também me levaria a vencer Satanás e a sair do covil dos demônios. Naquele momento, mais uma 

vez, lembrei as palavras de Deus: “Não menospreze a si mesmo por ser jovem; ofereça-se a 

Mim. Não olho para a aparência das pessoas ou quantos anos têm. Eu vejo apenas se 

elas Me amam sinceramente ou se seguem Meu caminho e praticam a verdade, 

desconsiderando todas as outras coisas. Não se preocupe com o amanhã ou como será 

o futuro. Enquanto você confiar em Mim para viver cada dia, então Eu certamente o 

guiarei” (de ‘Capítulo 28’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em 

carne”). As palavras de Deus aqueceram meu coração como o sol do verão. Elas me permitiram ver 

que Deus não favorece ninguém, e mesmo eu sendo jovem, desde que eu tivesse um coração de amor 

sincero por Deus e pudesse viver pela palavra de Deus, eu sempre receberia a orientação de Deus. 

Pensei em como, desde o momento da minha prisão, Deus esteve comigo a todo momento, me 

ajudando a superar todas as dificuldades e possibilitando que eu me mantivesse forte. Sem a 

presença e orientação de Deus, como eu poderia suportar as surras cruéis e o tormento brutal 

daqueles demônios? Eu havia sobrevivido a tanta dificuldade confiando em Deus e  estava 

enfrentando um ano de reeducação pelo trabalho, então por que me faltava fé? Deus não era tudo 

em que eu precisava confiar? Deus estava comigo e me daria orientação a todo momento; então, por 

que eu deveria me sentir sozinho ou com medo? Essas circunstâncias foram uma oportunidade para 

eu praticar a vida de forma independente e amadurecer na vida. Eu não podia mais me ver como 

uma criança, nem poderia sempre confiar em outras pessoas enquanto não olhava para Deus. Eu 

deveria crescer, confiar em Deus para seguir minha própria senda e confiar que certamente seria 

capaz de continuar por essa senda, apoiando-me em Deus. Satanás nunca é capaz de derrotar 

pessoas que têm a determinação de confiar em Deus e de amá-Lo! Estava na hora de eu ter a coragem 

de um homem e permitir que Deus ganhasse glória por meio de minhas ações. Depois de entender 

a vontade de Deus, senti como se houvesse uma força poderosa me apoiando e, no fundo do meu 

coração, tomei a decisão de enfrentar minha vida na prisão. 

Quando os guardas no campo de trabalho ficaram sabendo que eu acreditava em Deus Todo-

Poderoso, passaram a me atormentar de forma deliberada. Eles me designaram para trabalho físico 

pesado, carregando sacos pesados de mais de 50 kg do terceiro andar ao primeiro, das cinco da 



manhã às onze da noite e, se eu não terminasse minha cota de trabalho, era obrigado a trabalhar 

horas extras até altas horas da noite. Eu nunca havia feito trabalho físico antes e nunca conseguia 

comer até ficar satisfeito na casa de detenção, por isso estava sempre exausto. No começo, eu não 

conseguia erguer os sacos, mas, depois, confiando em Deus com sinceridade, gradativamente passei 

a conseguir levantá-los. O trabalho pesado me deixava indescritivelmente exausto todos os dias e 

deixava meu quadril e pernas doloridos. Os guardas costumavam ordenar que os outros detentos 

me espancassem cruelmente, frequentemente me deixando coberto de lesões e contusões. Certa vez, 

os guardas ordenaram que o prisioneiro-chefe me espancasse porque me atrasei na volta de buscar 

água. Durante o espancamento, meu tímpano foi perfurado e rompeu, ficou infeccionado, quase me 

deixando surdo. Cerrei os dentes com ressentimento por ter que suportar esse tipo de perseguição e 

abuso, mas não tinha como resistir. Eu estava infeliz e tinha queixas, mas não tinha onde procurar 

reparação. Eu só podia vir diante de Deus e compartilhar com Ele minha miséria em oração. Naquela 

prisão sombria, aprendi a estar perto de Deus, a confiar e olhar para Deus em todas as coisas — o 

que me trazia a maior alegria na vida era orar a Deus para compartilhar meus pensamentos mais 

íntimos. Toda vez que me sentia triste ou fraco, o hino que mais gostava de cantar era “Estou 

determinado a amar a Deus”: “Ó Deus! Eu tenho visto que Tua justiça e santidade são tão 

amáveis. Resolvo buscar a verdade e estou determinado a amar-Te. Desejo que abras 

os olhos do meu espírito, desejo que o Teu Espírito toque meu coração, de modo que, 

perante a Ti, eu seja despojado de todos os estados passivos e desconstrangido por 

qualquer pessoa, questão ou coisa; desnudo meu coração completamente diante de 

Ti, de tal modo que todo o meu ser seja devotado perante a Ti, e que Tu possas testar-

me de qualquer modo que desejares. Agora, não penso em minhas perspectivas, nem 

sou contido pela morte. Usando meu coração, que ama a Ti, desejo buscar o caminho 

da vida. Todas as coisas e eventos estão em Tuas mãos, meu destino está em Tuas mãos 

e, além do mais, minha vida é controlada por Tuas mãos. Agora, eu busco amá-Lo e, 

independentemente de me deixares amar a Ti, independentemente de como Satanás 

interfira, estou determinado a amar a Ti” (de “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). 

Cantando e cantando, eu me comovia às lágrimas, e isso trazia imenso consolo e encorajamento ao 

meu coração. Deus Todo-Poderoso sempre me ajudou e me apoiou, permitindo que eu 

genuinamente experimentasse o verdadeiro amor de Deus por mim. Como uma mãe misericordiosa, 

Deus ficou de vigia ao meu lado, me confortando e me apoiando o tempo todo, me dando fé e força 

e me guiando naquele ano que nunca conseguirei esquecer. 

Depois de experimentar a escuridão do meu tempo na prisão, fiquei muito mais maduro na vida 

e também adquiri muito conhecimento da verdade. Eu não era mais uma criança ingênua e inocente. 

Foram as palavras de Deus Todo-Poderoso que me guiaram a superar a tortura e o tormento da 

polícia maligna repetidas vezes, e uma e outra vez me permitiu emergir da fraqueza e da 

negatividade, levantar-me e permanecer forte. Isso me permitiu entender como ser atencioso e 

confortar o coração de Deus, bem como confiar em Deus e permanecer firme, e como testemunhar 



por Deus para retribuir o Seu amor. Também me permitiu ver claramente a brutalidade e crueldade 

de Satanás e dos demônios, bem como sua essência reacionária maligna como inimigos de Deus. 

Isso me deu discernimento a respeito da falsa imagem da “Polícia do Povo que ama as pessoas”. 

Nunca mais fui enganado pelas mentiras de Satanás. A perseguição e o sofrimento que sofri não só 

não conseguiram me quebrar, mas também se tornaram o fundamento no qual trilho a senda da fé. 

Sou grato a Deus Todo-Poderoso por me guiar por essa árdua senda pedregosa e por me permitir 

aprender a suportar as tormentas cruéis em uma idade tão precoce. Através disso, vi a onipotência 

e soberania de Deus e que essa era a salvação especial de Deus para mim! Senti profundamente que, 

em um mundo maligno governado por demônios, somente Deus pode salvar as pessoas, somente 

Deus pode ser nosso apoio e nos ajudar sempre que precisamos dEle, e somente Deus realmente 

ama as pessoas. A perseguição e as dificuldades que sofri se tornaram um tesouro valioso de 

crescimento na vida para mim e foram muito benéficas para a minha plena salvação. Embora eu 

tenha sofrido durante esse período, esse sofrimento foi incrivelmente valioso e significativo. É 

exatamente como diz a palavra de Deus: “Se você está disposto a estar nessa corrente e 

desfrutar esse julgamento e essa imensa salvação, aprecie toda essa bênção que não 

pode ser encontrada em lugar nenhum do mundo humano, e aprecie esse amor, então 

permaneça nessa corrente de maneira submissa para aceitar a obra de conquista para 

que você possa ser aperfeiçoado. Apesar de agora estar sofrendo certa dor e 

refinamento por causa do julgamento, essa dor é valiosa e significativa” (de ‘A verdade 

interna da obra de conquista (4)’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

 

26. A transcendência e grandiosidade da força vital de Deus 

Por Lin Ling, Província de Shandong 

Nasci em uma família rural pobre e, como nossa família carecia de poder ou status, eu fui 

desprezada pelos outros desde jovem e, com frequência, maltratada. Sempre que isso acontecia, 

eu me sentia especialmente humilhada e infeliz e ansiava pelo dia em que um salvador viria para 

mudar meu destino. Depois que me casei, porque a vida era difícil e meu filho ficava doente com 

frequência, meus vizinhos falaram comigo sobre crer em Jesus. Quando eu descobri que o Senhor 

Jesus podia salvar os que se encontravam em tormento de seus sofrimentos e problemas, fiquei 

muito comovida. Senti que finalmente havia encontrado meu Salvador e, a partir de então, passei 

a crer em Jesus, a participar fervorosamente de reuniões e a ouvir sermões em todos os lugares 

possíveis. Mas depois percebi que as igrejas estavam cada vez mais desoladas e que a inveja, as 

discussões e as intrigas em meio aos crentes estavam se tornando cada vez mais sérias. Não era 

diferente da sociedade em geral. Não pude deixar de ficar imensamente decepcionada. A fé que 

senti a princípio desapareceu gradualmente, e eu deixei de ir às reuniões. 

No ano 2000, uma irmã pregou o evangelho dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso para 

mim. Quando aprendi que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou, não tive palavras 

para expressar a alegria que senti em meu coração. Todos os dias, sempre que tinha tempo, eu 



segurava a palavra de Deus na mão e a lia como um homem faminto que se alimenta. A sinceridade 

nas palavras de Deus aquecia-me e consolava-me. Eu sentia o cuidado, a misericórdia e a salvação 

do Criador por mim, e meu espírito sedento recebia rega e provisão. Depois disso, passei a viver 

em meio à grande família da Igreja de Deus Todo-Poderoso, onde participava de reuniões e 

cumpria meus deveres ao lado de meus irmãos e irmãs. Todos nós nos esforçávamos para buscar 

a verdade em meio à rega e à provisão da palavra de Deus Todo-Poderoso. Havia amor entre meus 

irmãos e irmãs, e todos ajudávamos uns aos outros. Não havia conspirações, engano nem desdém 

pela pobreza ou amor pela riqueza, muito menos abuso ou opressão. Na Igreja de Deus Todo-

Poderoso, eu genuinamente gozava de uma felicidade e alegria que nunca havia experimentado 

antes. No entanto, porque eu cria em Deus Todo-Poderoso, fui presa, brutalmente torturada pelo 

governo do Partido Comunista Chinês e encarcerada por um ano. Naquele covil sombrio do 

demônio, foi a palavra de Deus Todo-Poderoso que me deu fé e força e que, passo a passo, me 

levou a superar Satanás e elevar-me acima das amarras da morte. 

Na noite de 24 de agosto de 2009, eu tinha acabado de me deitar, quando, de repente, fui 

acordada por uma batida furiosa na porta. Antes que eu tivesse tempo de reagir, 7 ou 8 policiais 

arrombaram a porta e entraram na sala. Assim que entraram, eles gritaram: “Não se mexa! Saia 

da cama e venha conosco!” Antes que eu sequer tivesse tempo de vestir minhas roupas, ouvi o 

clique do obturador da câmera que tirava minha foto. A polícia, então, revirou o lugar de cabeça 

para baixo ao revistá-lo, sem deixar passar um único pedaço de papel. Em pouco tempo, o lugar 

estava uma bagunça, como se tivesse sido vasculhado por bandidos. Tudo estava no chão, e não 

havia lugar para andar. Depois, três policiais me levaram à força para uma van que aguardava do 

lado de fora. 

Depois de me levarem à delegacia, eles me forçaram a ficar de frente para uma parede. Um 

policial me interrogou com voz ríspida, dizendo: “Conte-nos a verdade sobre sua crença em Deus 

Todo-Poderoso! Qual é o seu papel na igreja? Quem é o seu líder? Onde ele está? Conte-nos tudo!” 

Falei, sem medo: “Não sei de nada!” A frustração deles imediatamente se transformou em raiva. 

Eles me chutavam enquanto gritavam injúrias contra mim e me ameaçavam violentamente: “Se 

você nos disser, vamos deixá-la ir embora, mas se não nos disser, vamos espancá-la até a morte!” 

Enquanto falavam, eles me empurraram para uma cadeira de metal com uma grande barra de 

retenção, a qual travaram no lugar. Ao ver a maneira como aqueles policiais maldosos me 

prenderam com tamanha demonstração de força, bem como as expressões diabólicas e os olhares 

irados que eles me dirigiam e a forma como tratavam uma mulher indefesa, como se eu tivesse 

cometido um crime horrendo, eu não pude deixar de sentir pânico e medo. Eu pensei: “Como eles 

planejam me atormentar? Se realmente me torturarem ou espancarem, o que eu farei?” Eu não 

pude deixar de orar freneticamente a Deus em meu coração: “Deus Todo-Poderoso! Minha 

estatura é realmente muito pequena e, cercada pelas forças malignas de Satanás, fiquei 

amedrontada. Imploro que me dês fé e força. Protege-me para que eu não curve minha cabeça 

diante de Satanás e esses demônios e para que eu possa permanecer firme e testificar de Ti!” Foi 



então que me lembrei das palavras de Deus: “Você deve saber que todas as coisas no 

ambiente que o cerca existem por permissão Minha, Eu arranjo tudo isso. Veja 

claramente e satisfaça ao Meu coração no ambiente que Eu dei a você. Não tema, 

Deus Todo-Poderoso das hostes certamente estará com você. Ele os defende e Ele é 

o escudo de vocês” (de ‘Capítulo 26’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra 

manifesta em carne”). Sim, tudo o que estava acontecendo comigo naquele dia tinha a permissão 

do trono de Deus. Portanto, embora eu estivesse presa no covil de um demônio e enfrentasse um 

bando de demônios cruéis e diabólicos, eu não estava lutando sozinha; Deus Todo-Poderoso 

estava comigo. Eu podia confiar Nele, e Ele era meu forte apoio, então o que eu tinha a temer? 

Pensando nessas coisas, eu não mais me senti tímida ou amedrontada. Eu tinha forças para 

combater Satanás até o fim e jurei que permaneceria firme e testificaria de Deus, mesmo que isso 

me custasse a vida! 

Depois disso, a polícia começou a tentar extorquir uma confissão minha por meio de tortura. 

Na manhã do primeiro dia, eles me algemaram, e, quando os policiais me levaram para fazer um 

exame de sangue, me puxaram com força pelo caminho, fazendo com que as bordas afiadas das 

algemas cortassem minha carne. Em pouco tempo, a pele dos meus pulsos estava perfurada, e a 

dor era cortante e intensa. Depois disso, eles me algemaram a um radiador e, temendo que eu 

fugisse, apertaram tanto as algemas que meus pulsos viraram uma massa sangrenta. Esses 

policiais malignos me questionaram várias vezes, tentando, em vão, forçar-me a divulgar 

informações sobre a igreja. Mas porque eu disse que não sabia de nada em cada uma das vezes, 

eles ficaram furiosos e perderam a paciência. Um deles avançou furiosamente e me deu um forte 

tapa no rosto. Imediatamente, vi estrelas, quase desmaiei, meus dentes chacoalharam na gengiva, 

e lágrimas involuntariamente escorreram dos meus olhos. Quando o policial me viu chorando, 

mas ainda me recusando a falar, seu rosto se contorceu de raiva, e ele agarrou rispidamente vários 

fios de cabelo da minha testa, enrolou-os em sua mão e bateu com força a parte de trás da minha 

cabeça contra a parede. Esta pancada cruel me deixou tonta e fez meus ouvidos zumbirem. Sua 

fúria ainda não estava saciada, e ele me deu vários tapas seguidos e gritou com raiva: “Eu vou fazer 

você chorar! É isso o que você ganha por não falar!” Enquanto falava, ele pisou ferozmente no meu 

pé com seu sapato. Depois de ser submetida aos espancamentos e tormentos cruéis desses 

demônios, eu estava sentindo dor e fraqueza por toda parte. Deitei no chão, imóvel, como se 

estivesse prestes a morrer. Vendo minha condição, os policiais soltaram uma série de palavrões e 

marcharam em retirada, batendo a porta ao sair. À tarde, eles me submeteram a mais 

espancamentos cruéis do mesmo tipo ao tentar me forçar a divulgar informações sobre a igreja. 

Depois de várias rodadas disso, eu me sentia tonta e enjoada, e meu corpo doía tanto, que parecia 

simplesmente pronto a se desintegrar. Eu tinha a sensação de que poderia morrer a qualquer 

momento. Mas aqueles policiais maus não diminuíram em nada o seu interrogatório. Com total 

falta de humanidade, eles usaram um isqueiro para queimar meus pés, provocando a formação 

imediata de duas bolhas grandes. Doía tanto, que eu não conseguia parar de chorar. Com dor, 



sentei-me no chão e olhei para aqueles policiais malignos, cada um deles olhando para mim com 

fúria bestial como demônios das profundezas que nada mais queriam senão me despedaçar, e eu 

não pude deixar de começar a me sentir fraca. Eu silenciosamente me queixei com Deus: “Deus 

Todo-Poderoso, quando é que esses policiais malignos pararão de me atormentar? Eu realmente 

não aguento mais…”. Eu me sentia tão fraca, que estava pronta para desmoronar e não pude deixar 

de pensar: “E se eu lhes disser apenas uma coisa? Então eu não precisarei sofrer…”. Mas então 

pensei imediatamente: “Se eu disser uma única coisa, serei um Judas, o que significa que estarei 

traindo Deus”. Uma luta amarga era travada em meu coração, e foi então que me lembrei das 

palavras de Deus: “Vocês deveriam fazer o que é agradável para todos, o que traz 

benefício para todos os homens e o que é benéfico a seu próprio destino, do 

contrário, quem há de sofrer em meio ao desastre não será ninguém além de você 

mesmo” (de ‘Prepare boas ações suficientes para o seu destino’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). “Não terei mais misericórdia daqueles que não Me ofereceram sequer um 

pingo de lealdade em tempos de adversidade, pois Minha misericórdia vai só até 

esse ponto. Além disso, não tenho apreço algum por quem quer que já tenha Me 

traído e gosto ainda menos de Me associar com quem trai os interesses de seus 

amigos. Esse é Meu caráter, seja quem for a pessoa” (de ‘Prepare boas ações suficientes 

para o seu destino’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus foram um repentino 

lampejo de consciência. Não pude deixar de me assustar com meus pensamentos anteriores. Eu 

refleti: “A perseguição de Satanás me sobreveio hoje e, em vez de pensar em como confiar em Deus 

para dominar esses demônios e permanecer firme e testemunhar Dle, eu me preocupei com minha 

própria carne. Isso não me torna egoísta e desprezível? Deus é justo e santo, e, se eu traísse meus 

irmãos e irmãs e me tornasse um Judas deplorável, não estaria ofendendo o caráter de Deus e, 

assim, condenando-me à destruição? A vontade de Deus em permitir que esses policiais malignos 

me torturem hoje é para permitir que eu veja claramente a essência demoníaca do governo do PCC 

de resistir a Deus violentamente e de ser inimigo dEle, a fim de que eu seja mais capaz de voltar 

meu coração para Deus, de manter minha lealdade a Deus e de permanecer firme e testemunhar 

de Deus”. Tendo chegado a essas conclusões, senti arrependimento e culpa por minha 

desobediência. Eu queria me arrepender a Deus. Independentemente de como a polícia me 

machucasse ou torturasse, eu me recusaria a ceder à minha carne. Eu só queria obedecer às 

orquestrações e aos arranjos de Deus, suportar todo sofrimento, permanecer firme e testemunhar 

de Deus para provar minha lealdade a Ele por meio de minhas ações. Mesmo que me custasse a 

vida, eu não me tornaria um Judas e trairia Deus! Enquanto ainda houvesse um único fôlego 

dentro de mim, eu nunca me renderia ou cederia a Satanás! Naquela noite, aqueles policiais 

malignos ordenaram que eu me sentasse no chão com as pernas estendidas e, em seguida, 

levantaram meus braços atrás das costas à força e os algemaram, e eu imediatamente senti uma 

dor intensa nos braços e nos pulsos já feridos. Os policiais, loucos de raiva, ligaram um ventilador 

no alto e o apontaram para mim, soprando uma corrente de ar frio sobre o meu corpo. Eu estava 



com tanto frio que tremia incessantemente, e meus dentes rangiam na boca. Eu estava 

menstruada, e, em vez de me permitir trocar o absorvente, os policiais malignos exigiram que eu 

“resolvesse” isso nas minhas calças. Mas, mesmo com isso, eles não pararam. Trouxeram uma 

chibata feita de galho flexível e me chicotearam com ela por todo lugar, deixando uma marca de 

sangue a cada golpe. Era tão doloroso, que eu me contorcia, tentando escapar. Mas, quando viram 

que eu estava me esquivando dos golpes, o policial me espancou ainda mais violentamente, 

dizendo: “Vamos ver se você vai falar agora! Vou te deixar estropiada hoje à noite!” A crueldade e 

a depravação daqueles policiais malignos eram abomináveis, mas, graças à orientação e proteção 

de Deus, eu não me submeti a eles, e eles não conseguiram nada com essa rodada de 

interrogatório. 

Em meio a vários dias de interrogatório brutal, um oficial da Brigada de Segurança Nacional 

fingia ser um “policial bom”, tentando, em vão, fazer-me trair a igreja com táticas brandas. Com 

uma expressão doce e gentil, ele me deu água, me trouxe uma maçã e, com bondade falsa, disse: 

“É uma pena sofrer assim sendo tão jovem. Basta dizer-nos o que queremos saber, e isto pode 

acabar. Você pode ir para casa. Seu marido e seu filho estão ansiosos para vê-la!” No começo, eu 

achei que ele parecia gentil, mas ele era mais cruel e maléfico do que qualquer um deles. Quando 

viu que eu não iria falar, sua expressão se transformou em um rosnado feroz, revelando 

completamente sua verdadeira natureza bestial, e ele começou a me torturar de forma ainda mais 

cruel e impiedosa. Ele me levou para a sala principal da delegacia, onde me forçou a ficar sentada 

sozinha no canto por duas horas no ar congelante. Depois, quando voltou e gritou meu nome, ele 

achou que eu não havia respondido alto o suficiente. Então me obrigou a esticar as pernas e 

pisoteou cruelmente as rótulas dos meus joelhos e, depois, levantou bruscamente minhas mãos, 

que estavam algemadas nas minhas costas. Ouvi um estalo na minha cintura e, então, senti uma 

dor lancinante e gritei. Depois disso, perdi toda a sensibilidade na cintura. Eu nunca imaginei que 

meu grito enfureceria aquele diabo. Ele berrou furiosamente para um de seus lacaios: “Pegue um 

pano e enfie na boca dela para que ela não grite de novo!” Eles trouxeram um pano malcheiroso e 

imundo e o enfiaram na minha boca, o que me fez querer vomitar. Ele gritou comigo: “Segure isso 

com os dentes! Não se atreva a deixar o pano cair”, enquanto continuava a enfiá-lo na minha boca. 

Diante desses animais vis, nada havia em meu coração além de um ódio amargo. Eu os odiava tão 

profundamente que não tinha mais lágrimas. Em seguida, esse oficial diabólico continuou a me 

interrogar e, quando viu que eu continuaria sem falar, ele mais uma vez pressionou minhas pernas 

para baixo enquanto erguia meus braços algemados no ar. Foi tão doloroso que comecei a suar 

frio e involuntariamente gritei de novo. Ao ver que eu ainda assim não falaria, ele disse aos seus 

lacaios: “Levem-na embora!” Dois policiais maus me levantaram do chão, mas, a esta altura, 

minha cintura não conseguia ficar reta. Eu tive de andar devagar, com as costas arqueadas, um 

passo de cada vez. Com dor extrema, fraqueza, desesperança e impotência novamente invadiram 

minha mente. Eu não sabia quanto tempo conseguiria aguentar, então orei repetidamente a Deus 

em meu coração, clamando pela proteção de Deus Todo-Poderoso, para que, mesmo que eu tivesse 



de morrer, eu não o traísse. 

Depois disso, vi que Deus Todo-Poderoso entendia minha fraqueza em todos os aspectos e 

havia sido misericordioso e me protegido em segredo o tempo todo. Quando aqueles policiais 

malignos vieram me interrogar novamente, eles me ameaçaram: “Se você não falar, vamos levá-la 

para outro lugar e colocá-la em uma cadeira elétrica. Quando ligarmos a energia, você desmaiará; 

e, mesmo que não morra, ficará inválida!” Ao ouvir as palavras do policial maligno, não pude 

deixar de ter medo. Eu achei que realmente não poderia suportar um tratamento tão desumano, 

então orei urgentemente a Deus e, naquele momento, lembrei as palavras de Deus: “Quando as 

pessoas estão preparadas para sacrificar a própria vida, tudo se torna insignificante 

e ninguém consegue vencê-las. O que poderia ser mais importante que a vida?” (de 

‘Capítulo 36’ das Interpretações dos mistérios das palavras de Deus para todo o universo em “A 

Palavra manifesta em carne”). Sim, minha vida estava nas mãos de Deus. Deus a controla e 

domina, e se eu haveria de viver ou morrer não dependia da polícia. Se eu realmente colocasse 

minha vida em risco, poderia vencer Satanás. Naquele momento, eu estava repleta de fé e disposta 

a colocar minha vida em risco, a colocá-la nas mãos de Deus e a obedecer às orquestrações e aos 

arranjos de Deus. Eu nunca imaginei que, justamente naquele momento, ouviria um daqueles 

policiais malignos dizer que a cadeira elétrica estava quebrada e que a energia não podia ser ligada. 

Naquele momento, senti profundamente que Deus Todo-Poderoso estava comigo a todo instante. 

Muito embora eu estivesse em um covil de demônios, Deus permanecia ao meu lado. Ele permitiu 

que eu passasse por sofrimento, mas não permitiu que aqueles demônios satânicos tirassem 

minha vida. Eu agradeci a Deus Todo-Poderoso por Sua proteção milagrosa e por me permitir 

escapar! Minha fé ficou mais firme, e eu estava disposta a suportar qualquer sofrimento para 

permanecer firme e testemunhar de Deus. Aqueles policiais irascíveis e malignos me torturaram 

e interrogaram por seis dias e cinco noites, não me permitindo comer, beber água ou dormir. Isso 

me possibilitou ver com clareza que o governo do PCC não passa de um grupo de criminosos e 

agressores. Estar sob o domínio deles significava estar sob o domínio de demônios cruéis e 

violentos, e, sem o cuidado e a proteção de Deus Todo-Poderoso, eles teriam me torturado até a 

morte. Apesar do fato de aqueles policiais não terem me permitido comer, beber ou dormir por 

vários dias e também de terem me torturado de todo jeito, eu nunca senti sede, fome ou cansaço. 

Os policiais da Brigada de Segurança Nacional disseram que nunca tinham visto alguém jovem 

sobreviver tantos dias. Entendi profundamente que essa era a imensa força vital de Deus Todo-

Poderoso que estava sustentando minha casca carnal, concedendo-me vida e dando-me a força 

para persistir até o fim. Como o Senhor Jesus disse: “Nem só de pão viverá o homem, mas 

de toda palavra que sai da boca de Deus” (Mateus 4:4). As palavras de Deus Todo-Poderoso 

dizem: “Deus usa Sua vida para prover para todas as coisas, tanto vivas quanto sem 

vida, colocando tudo na boa ordem pela virtude de Seu poder e autoridade. Essa é 

uma verdade que ninguém pode conceber ou entender facilmente e tais verdades 

incompreensíveis são a própria manifestação e testamento da força vital de Deus” 



(de ‘Deus é a fonte da vida do homem’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Depois disso, quando os policiais viram que táticas severas não estavam funcionando, eles 

decidiram tentar táticas brandas. O chefe da Brigada de Segurança Nacional veio me interrogar 

pessoalmente. Ele tirou minhas algemas de forma cortês e gentil, convidou-me a sentar e disse 

com uma voz “suave”: “Você é muito tola. Você não é nenhum tipo de oficial ou autoridade na 

igreja. Eles a traíram, e você está aqui resistindo a nós em favor deles. Vale realmente a pena? 

Além disso, se você crê em Deus Todo-Poderoso, no futuro, seu filho será impedido de ingressar 

na universidade, de se unir ao exército ou de se tornar funcionário público. E seu marido não se 

importa com você. Ele já pode ter encontrado outra pessoa e abandonado você… O fato é que já 

sabemos tudo sobre sua situação. Mesmo se você não nos disser nada, nós podemos acusá-la de 

um crime mesmo assim, pois este é o país do PCC. Nós decidimos o que acontece. Nós também 

decidimos quantos dias devemos mantê-la presa. Mesmo se você morrer aqui, nada acontecerá 

conosco, então é melhor confessar! A China é diferente de outros países. Mesmo que você não nos 

conte nada, ainda podemos acusá-la de um crime e sentenciá-la”. Ao ouvir todas as maneiras 

diferentes com que ele procurava me seduzir com bondade, meu coração ora disparava ora 

desfalecia, e eu estava especialmente infeliz. Como não sabia o que fazer, clamei em meu coração: 

“Deus Todo-Poderoso! Tu sabes que minha estatura é muito pequena e que tanto me falta. Não 

sei como passar por tais circunstâncias ou como enfrentá-las. Eu imploro por Tua orientação”. Foi 

então que eu novamente encontrei direção nas palavras de Deus: “Em todos os momentos, 

Meu povo deve estar alerta aos ardilosos esquemas de Satanás, […] o que impedirá 

que vocês caiam na armadilha de Satanás, quando então será tarde demais para 

arrependimentos” (de ‘Capítulo 3’ das Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra 

manifesta em carne”). “Por Minha causa, também não deve se render a qualquer força 

das trevas. Confie na Minha sabedoria para trilhar o caminho perfeito; não permita 

que as conspirações de Satanás se consolidem” (de ‘Capítulo 10’ das Declarações de Cristo 

no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus iluminaram meu coração, 

e eu encontrei o caminho da prática. Pensei comigo mesma: “É claro! Isso foi Satanás usando 

ganchos emocionais para me desencaminhar e enganar. Eu deveria perceber seus truques, 

derrotá-lo com sabedoria e não me deixar enganar. Todas as coisas e todos os assuntos estão nas 

mãos de Deus. Mesmo que eu fique na prisão até que as barras enferrujem, nunca devo me 

submeter a Satanás e trair Deus!” Agora eu tinha muito mais clareza quanto ao que fazer. Diante 

de suas provocações e tentações, eu permaneci sentada em silêncio, orei e acalmei meu coração 

na presença de Deus. Então, eu lhe disse com raiva: “Eu vou processar você! Você não somente 

tentou me torturar para obter uma confissão, como também me acusou falsamente de um crime!” 

Com uma risada sinistra, ele disse: “Bem, eu não bati em você. Vá em frente e processe. Este é o 

país do PCC. Ninguém irá defender você”. As palavras dele me fizeram desprezar o governo 

maligno do PCC com todo o meu ser. E aquele demônio velho realmente não tinha consideração 

alguma pela lei ou pela moral. Depois disso, ele trouxe uma grande pilha de documentos de 



identidade de meus irmãos e irmãs para que eu os identificasse, perguntando-me se eu os conhecia 

e esperando, em vão, que eu os traísse. Respondi asperamente: “Não conheço nenhum deles!” Ao 

ouvir isso, seu rosto ficou roxo de raiva. Ele viu que eu realmente não diria nada e saiu zangado. 

Naquela tarde, eles me levaram para a casa de detenção e me ameaçaram violentamente, dizendo: 

“Na casa de detenção, faremos você se agachar junto à água para ficar descascando alho. Depois 

de alguns dias, suas mãos estarão apodrecidas!” Eles zombaram e riram com orgulho enquanto 

falavam, e, em suas expressões bestiais, eu vi o rosto demoníaco de Satanás, cruel e malévolo!  

Depois de ficar um mês na casa de detenção, a polícia alegou que, se pagasse 20.000 yuans, 

eu poderia voltar para casa. Eu disse que não tinha tanto dinheiro, e, como se estivessem 

barganhando, disseram que 10.000 também serviriam. Quando eu disse que não tinha um 

centavo, o aborrecimento deles imediatamente se transformou em raiva, e eles disseram, com um 

sorriso de escárnio: “Se você não tem dinheiro, então passará pela reeducação através de trabalho! 

Quando sair, seu marido nem a quererá mais!” Eu disse resolutamente: “Tudo bem, eu não me 

importo!” Então, sem pensar duas vezes, eles me acusaram dos crimes de “perturbação da ordem 

social” e “obstrução da aplicação da lei” e me sentenciaram a um ano de reeducação através de 

trabalho. Isso me mostrou com uma clareza ainda maior que o governo do PCC é um demônio 

satânico sem consideração pelas vidas humanas, um inimigo de Deus! Neste inferno na terra 

governado por demônios, onde Deus é visto como um inimigo mortal, o partido no poder é decreto 

e lei divinos, e aqueles que vivem sob seu poder não têm direitos humanos ou liberdade, sem falar 

em liberdade religiosa! Naquele momento, não pude deixar de me lembrar das palavras de Deus 

Todo-Poderoso: “É para dar vazão, sem reserva, ao ódio que incha seu peito, para 

erradicar aqueles germes bolorentos, para permitir que vocês abandonem essa vida 

que não é diferente da de um boi ou de um cavalo, para que não sejam mais escravos, 

para que não sejam mais livremente pisoteados ou comandados pelo grande dragão 

vermelho; vocês não farão mais parte dessa nação falida, já não pertencerão mais 

ao odioso grande dragão vermelho, já não serão mais escravizados por ele. O ninho 

dos demônios certamente será despedaçado por Deus, e vocês estarão ao lado de 

Deus — vocês pertencem a Deus e não pertencem a esse império de escravos. Há 

muito tempo Deus tem abominado essa sociedade obscura até os ossos. Ele range os 

dentes, desesperado para fincar os pés nessa velha serpente perversa e odiosa, de 

modo que nunca mais volte a se erguer e nunca mais volte a abusar do homem; Ele 

não perdoará suas ações do passado, Ele não tolerará seu engano do homem, Ele 

acertará as contas para cada um de seus pecados ao longo das eras; Deus não será 

nem um pouco leniente com o líder de todo o mal,[1] Ele o destruirá completamente” 

(de ‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra manifesta em carne”). Naquele momento, fiquei cheia de 

tristeza e raiva, pois vi como o governo chinês era verdadeiramente insidioso, astuto e enganoso. 

Ele alega seguir lemas como “liberdade de crença religiosa, proteger os direitos e interesses 

legítimos dos cidadãos”, mas, por baixo, perturba e destrói inescrupulosamente a obra de Deus, 



prende, espanca, multa e mata quando quer aqueles que creem em Deus Todo-Poderoso e obriga 

impiedosamente as pessoas a rejeitar a Deus, a traí-lo e a submeter-se ao seu governo sombrio. A 

humanidade foi feita por Deus, e o natural e correto é crer em Deus e adorá-Lo, mas o governo 

reacionário do PCC vai contra o Céu e a natureza, tentando afastar a vinda do Deus verdadeiro. 

Ele persegue desumanamente os crentes em Deus, usando ameaças, persuasões, incriminações 

falsas, confissões extorquidas e tortura. Seus crimes são hediondos, horríveis e odiosos! Sua 

baixeza e maldade me fizeram detestá-lo até o âmago, e fiquei mais determinada do que nunca a 

morrer antes de segui-lo, e minha fé e determinação para seguir Deus Todo-Poderoso e trilhar a 

senda correta na vida estavam mais firmes do que nunca. 

Em agosto de 2010, fui liberada após cumprir minha sentença. Quando voltei para casa, 

descobri que, enquanto eu cumpria minha sentença, meu marido também esteve sob vigilância 

policial por um ano. Durante aquele ano, à noite, frequentemente havia policiais à paisana 

monitorando as ações dele atrás de nossa casa, espionando-o e vigiando a casa, impedindo-o de 

voltar para lá ou ter um lugar onde pudesse se sentir seguro. Durante o dia, ele tinha de trabalhar 

fora e, à noite, tinha de dormir na pilha de lenha perto de casa, o que lhe impossibilitava dormir 

profundamente. Depois que fui liberta, descobri que aqueles lacaios policiais também espalharam 

rumores sobre mim no povoado, incitaram todos ali a me abandonar e enviaram a diretora das 

Mulheres do Povoado para me vigiar. Eles também me mandaram escrever uma declaração 

prometendo que não deixaria a cidade. Eles me negaram toda liberdade pessoal. Depois de ficar 

em casa por um mês, fui novamente forçada por 3 ou 4 policiais a ir à Brigada de Segurança 

Nacional para um interrogatório. Eles novamente me prenderam em uma cadeira de metal e 

tentaram me obrigar a revelar informações sobre A Igreja de Deus Todo-Poderoso. Quando meus 

familiares foram me tirar de lá, eles declararam arrogantemente: “Se vocês a quiserem libertar, 

precisarão pagar uma multa de 20.000 yuans ou fazer com que ela nos dê informações sobre a 

Igreja de Deus Todo-Poderoso. Caso contrário, ela será condenada a cinco anos de reeducação 

através de trabalho!” Minha família não tinha tanto dinheiro, então teve de voltar para casa 

frustrada e impotente. Eu entendi, em meu íntimo, que aqueles demônios queriam usar a prisão 

de novo para forçar-me a trair Deus. Então, em meu coração, clamei urgentemente a Deus em 

oração: “Deus Todo-Poderoso, Satanás está usando suas artimanhas hoje novamente, esperando, 

em vão, forçar-me a trair-Te, mas eu não permitirei que eles me enganem. Não importa quantos 

anos de trabalho eu tenha de enfrentar, eu darei testemunho para satisfazer a Ti”. Assim que fiz o 

juramento em meu coração para dar testemunho independentemente do quanto tivesse de sofrer, 

eu vi as obras milagrosas de Deus: quando os policiais malignos viram que nada ganhariam com 

o interrogatório, eles me libertaram naquela noite. Eu agradeci a Deus Todo-Poderoso por abrir-

me uma senda e, mais uma vez, salvar-me das garras de Satanás. 

Em meio a perseguições cruéis do governo do PCC, eu nunca ousei imaginar que sairia viva 

daquilo. Sem a orientação da palavra de Deus Todo-Poderoso, sem o cuidado e a proteção de Deus 

Todo-Poderoso e sem a força infinita que me foi dada por Deus, minha vida frágil poderia ter sido 



apagada e engolida a qualquer momento por aqueles demônios desumanos, e eu nunca teria sido 

capaz de permanecer firme diante de Satanás. Isso me fez entender genuinamente a autoridade e 

o poder das palavras de Deus Todo-Poderoso e possibilitou-me sentir a transcendência e a 

grandiosidade da força vital de Deus Todo-Poderoso, bem como experimentar o amor verdadeiro 

de Deus e Sua provisão abnegada de vida para mim! Foi Deus Todo-Poderoso que me levou, vez 

após vez, a vencer as tentações de Satanás, a superar meu medo da morte e a emergir daquele 

inferno na terra. Eu experimentei profundamente que apenas o amor de Deus Todo-Poderoso pela 

humanidade é genuíno, que Deus Todo-Poderoso é o único em quem posso confiar e que Ele é 

minha única salvação. Eu fiz um juramento mortal de abandonar e rejeitar Satanás, de buscar a 

verdade, de seguir eternamente Deus Todo-Poderoso e de trilhar a senda resplandescente e 

correta da vida! 

 

Nota de rodapé: 

1. “Líder de todo o mal” se refere ao velho diabo. Esta frase expressa aversão extrema. 

 

27. A atribulação inspirou o meu amor por Deus 

Meng Yong, Província de Shanxi 

Por natureza sou uma pessoa honesta, e é por isso que sempre sofri bullying de outras pessoas. 

O resultado é que eu já provei a frieza do mundo do homem e senti a minha vida vazia e sem sentido. 

Depois que comecei a crer em Deus Todo-Poderoso, lendo as palavras de Deus e vivendo a vida em 

igreja, passei a ter uma honestidade e alegria no meu coração que jamais tinha sentido antes. Vendo 

os irmãos e irmãs da Igreja de Todo-Poderoso se amarem uns aos outros como uma família me fez 

perceber que somente Deus é justo, e que somente na Igreja de Deus Todo-Poderoso há luz. Depois 

de muitos anos de experiência pessoal com a obra de Deus Todo-Poderoso, eu realmente passei a 

entender que as palavras Dele podem de fato mudar e salvar as pessoas. Deus Todo-Poderoso é 

amor, e Ele é a salvação. Para que mais pessoas possam desfrutar do amor de Deus e receber Sua 

salvação, meus irmãos e irmãs e eu nos esforçamos para pregar o evangelho, mas nunca 

esperávamos ser presos e perseguidos pelo Partido Comunista. 

Em 12 de janeiro de 2011, eu e diversos irmãos e irmãs dirigimos até um local para pregar o 

evangelho, e terminamos sendo denunciados por pessoas más. Pouco depois, o governo do condado 

instruiu autoridades de diferentes departamentos de segurança pública, como a divisão de 

narcóticos, as forças de segurança nacional, a divisão antidrogas, as forças policiais armadas, e o 

departamento de polícia local para virem em mais de 10 viaturas policiais e nos prenderem. Quando 

um irmão e eu estávamos nos preparando para ir embora, vimos sete ou oito policiais empunhando 

cassetetes e furiosamente agredindo um outro irmão. Naquele momento, quatro policiais correram 

e bloquearam o nosso carro. Um dos policiais perversos retirou as chaves do carro sem qualquer 

explicação e nos ordenou a ficarmos dentro do carro e não nos movermos. Ao mesmo tempo vi que 

aquele irmão havia sido agredido ao ponto de estar sentado no chão sem conseguir se mover. Eu me 



enchi de indignação justa e corri para fora do carro para interromper aquela violência, mas o policial 

perverso torceu o meu braço e me empurrou para o lado. Tentei argumentar com eles: “Qualquer 

que seja o problema, podemos conversar sobre ele. Como vocês podem simplesmente chegar e 

agredir as pessoas?” Um deles respondeu num grito furioso: “Vá logo e volte para o seu carro, você 

também já vai apanhar!” Depois eles nos levaram para a delegacia e o nosso carro foi apreendido.  

Depois das nove horas da noite, dois policiais vieram me interrogar. Quando viram que não 

conseguiriam obter nenhuma informação útil de mim, ficaram nervosos e exasperados, rangendo os 

dentes de ódio e praguejando: “Droga, cuidaremos de você mais tarde!” E me trancaram na sala de 

espera de interrogatório. Às 11:30 da noite, dois policiais me levaram para uma sala sem câmeras de 

segurança. Tive o pressentimento de que eles usariam violência contra mim. Comecei a orar a Deus 

repetidamente em meu coração, implorando a Ele para me proteger. Naquele momento, um policial 

perverso, cujo sobrenome era Jia, veio me interrogar: “Você estava num Volkswagen Jetta nos 

últimos dias?” Eu respondi que não, e ele gritou furiosamente: “Outras pessoas viram você, e você 

ainda nega?” Depois de dizer isso, ele me deu uma bofetada violenta no rosto. Eu só sentia uma dor 

que queimava na minha face. Depois ele berrou: “Vamos ver se você é durão!” Ele pegou um cinto 

grosso enquanto falava e continuou a me açoitar no rosto. Não sei quantas vezes eu fui atingido. Eu 

só gritava de dor. Ao meu verem gritando, eles tamparam a minha boca com o cinto. Alguns policiais 

perversos então puseram um cobertor sobre o meu corpo antes de me agredirem furiosamente com 

seus cassetetes e só pararam quando ficaram exaustos. Eu tinha sido tão espancado que a minha 

cabeça girava e o meu corpo doía como se todos os ossos estivessem quebrados. Eu não sabia por 

que eles estavam nos tratando daquela maneira, mas depois descobri que eles tinham me coberto 

para que as agressões não deixassem marcas na minha pele. Eles me colocaram num quarto sem 

câmeras de segurança, me amordaçaram, e me cobriram com um cobertor — tudo isso porque 

temiam que seus atos perversos fossem expostos. Nunca imaginei que a digna “polícia do povo” 

pudesse ser tão traiçoeira e perversa! Quando os quatro policiais se cansaram de me bater, mudaram 

o método de tortura: dois policiais maus torceram um dos meus braços para trás e o puxaram para 

cima, enquanto outros dois levantaram o meu outro braço por cima do ombro, até as minhas costas, 

e o puxaram com força para baixo. No entanto, como as minhas duas mãos não podiam ser unidas, 

eles me deram uma joelhada no braço. Eu só ouvi um clique, e senti como se os meus dois braços 

tivessem sido arrancados. Aquilo doeu tanto que eu quase desmaiei. Eles chamavam esse método de 

tortura de “carregar uma espada nas costas”, que pessoas normais não poderiam suportar. Não 

demorou para que eu perdesse a sensibilidade nas minhas duas mãos. Isso não foi o suficiente para 

que eles desistissem. Então me mandaram ficar de joelhos para aumentar o meu sofrimento. Eu 

estava sentindo tanta dor que o meu corpo todo começou a suar frio, a minha cabeça estava 

zumbindo e a minha consciência começou a ficar um pouco confusa. Eu pensei: já vivi tantos anos; 

embora eu estivesse constantemente doente, nunca tinha tido a sensação de não poder controlar a 

minha própria consciência. Estou morrendo? Depois, como não conseguia mais aguentar, pensei em 

buscar alívio na morte. Naquele momento, a palavra de Deus me iluminou em meu interior: “Hoje, 



a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Elas acreditam que o sofrimento é 

sem valor, […] O sofrimento de algumas pessoas atinge um certo ponto e seus 

pensamentos se transformam em morte. Esse não é o verdadeiro amor a Deus; tais 

pessoas são covardes, não têm perseverança, são fracas e impotentes!” (de ‘Somente 

experimentando provações dolorosas é possível conhecer a beleza de Deus’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). Subitamente, as palavras de Deus me despertaram e me fizeram perceber que o meu 

raciocínio não estava de acordo com as Suas intenções e só O fariam ficar triste e decepcionado. 

Porque, no meio da dor e do sofrimento, Deus não quer me ver buscando a morte, mas que eu seja 

capaz de engolir a humilhação e carregar o fardo pesado, e que eu possa confiar na Sua orientação 

para lutar contra Satanás, dar testemunho de Deus, e envergonhar e derrotar Satanás. Buscar a 

morte seria cair nos planos de Satanás, significando que eu não poderia dar o meu testemunho e me 

tornaria uma marca da vergonha. Depois de entender as intenções de Deus, orei a Ele em silêncio: 

“Ó Deus! A realidade mostrou que a minha natureza é muito fraca. Não tenho a vontade e a coragem 

para sofrer por Ti e queria morrer por causa de um pouco de dor física. Agora sei que não posso fazer 

nada para envergonhar o Teu nome e devo dar testemunho e satisfazer-Te não importando quanto 

sofrimento eu tenha que passar. No momento o meu corpo físico está sentindo extrema dor e está 

fraco, e sei que é muito difícil superar as agressões desses demônios sozinho. Por favor, dá-me mais 

confiança e força para que eu possa confiar em Ti e derrotar Satanás. Juro sobre a minha vida que 

não Te trairei nem venderei meus irmãos e irmãs”. Enquanto orava repetidamente a Deus, o meu 

coração aos poucos se acalmava. Os policiais perversos viram que eu mal estava respirando e como 

ficaram com medo da responsabilidade que teriam que assumir se eu morresse, retiraram as minhas 

algemas. Mas os meus braços já estavam endurecidos, e as algemas estavam tão apertadas que foi 

difícil retirá-las. Os meus braços teriam quebrado se eles tivessem aplicado um pouco mais de força. 

Os quatro policiais maus precisaram de alguns minutos para abrir as algemas e depois me 

arrastaram de volta para a sala de espera de interrogatório. 

Na tarde do dia seguinte, a polícia arbitrariamente me acusou de um “delito criminal”, levou-

me de volta para casa e a vasculhou, para depois me enviar para um centro de detenção. Assim que 

entrei no centro de detenção, quatro agentes penitenciários confiscaram a minha jaqueta de algodão, 

minhas calças, botas e o meu relógio, bem como 1.300 yuans [aproximadamente 700 reais] que eu 

tinha comigo em espécie. Eles me fizeram vestir o uniforme prisional e me forçaram a gastar 200 

yuans [aproximadamente 100 reais] na compra de um cobertor com eles. Depois disso, os agentes 

penitenciários me encarceraram com assaltantes, assassinos, estupradores e traficantes de drogas. 

Quando entrei na minha cela, vi doze prisioneiros carecas me encarando com hostilidade. O 

ambiente era sombrio e aterrorizante, e senti meu coração vir à boca. Dois dos prisioneiros líderes 

da cela vieram a mim e me perguntaram: “Por que você está preso?” Eu respondi: “Por pregar o 

evangelho”. Sem dizer mais nada, um deles me esbofeteou duas vezes e disse: “Você é ‘bis po’, não 

é?” Os outros prisioneiros começaram a rir de forma selvagem e me ironizaram perguntando: “Por 

que você não deixa o seu Deus resgatá-lo daqui?” No meio de toda a zombaria e ridicularização, o 



líder da cela me deu mais alguns tapas no rosto. Depois disso eles me apelidaram de “bispo” e com 

frequência me humilhavam e me ironizavam. O outro líder da cela viu as sandálias que eu estava 

calçando e gritou de forma arrogante: “Você não sabe o seu lugar aqui dentro. Você merece estar 

calçando esses sapatos? Tire-os!” Enquanto dizia isso, ele me forçou a tirá-los e trocar por um par 

de sandálias bem gastas de um deles. Eles também deram o meu cobertor para que os outros 

prisioneiros usassem. Os prisioneiros brigaram pelo meu cobertor e no final só me deixaram um 

cobertor velho, fino, rasgado, sujo e com cheiro ruim. Instigados pelos agentes penitenciários, os 

prisioneiros me submeteram a todo tipo de provações e tormentos. A luz estava sempre acesa à noite 

na cela, mas um dos líderes da cela, com sorriso maléfico, me disse: “Apague essa luz para mim”. 

Como eu não consegui (nem havia um interruptor), eles começaram a rir de mim e me ironizar 

novamente. No dia seguinte, uns presos jovens me forçaram a ficar de pé num canto e memorizar as 

regras da prisão, dizendo em tom de ameaça: “Você vai apanhar se não memorizar tudo em dois 

dias”. Fiquei aterrorizado e quanto mais eu pensava no que eu tinha passado nos últimos dias, mais 

medo eu sentia. A única coisa que eu podia fazer era clamar por Deus e implorar que Ele me 

protegesse para que eu pudesse superar aquilo. Naquele momento, um hino da palavra de Deus me 

iluminou: “[…] se você enfrenta encarceramento, doença, ridicularização ou difamação 

de outros, ou parece não ter saída, você ainda pode amar a Deus. Isso significa que 

seu coração se voltou para Deus” (de ‘Seu coração se voltou para Deus?’ em “Seguir o Cordeiro 

e cantar cânticos novos”). A palavra de Deus me deu força e me indicou uma senda — amar a Deus 

e voltar o meu coração a Ele! Naquele momento, subitamente ficou muito claro em meu coração: 

Deus estava permitindo que esse sofrimento recaísse sobre mim não para me atormentar nem para 

me fazer sofrer intencionalmente, mas para me treinar a voltar o meu coração a Deus em ambientes 

como esse, para que eu conseguisse resistir ao controle das influências sombrias de Satanás e para 

que o meu coração pudesse, ainda assim, estar próximo de Deus e amá-Lo, nunca reclamando e 

sempre obedecendo às Suas orquestrações e aos Seus arranjos. Com isso em mente, eu perdi o medo. 

Não importa como Satanás me trate, tudo que me importa é me entregar a Deus e fazer tudo que eu 

puder para buscar amá-Lo e agradá-Lo, nunca me curvando a Satanás. 

A vida na prisão era praticamente o inferno na terra. Os guardas sempre inventavam maneiras 

de torturar as pessoas: eu ficava espremido com vários outros prisioneiros para dormir à noite. Até 

me virar na cama era difícil. Como eu tinha sido o último a chegar, tive até que dormir ao lado do 

vaso sanitário. Depois de ser preso, não dormi durante vários dias e fiquei com tanto sono que não 

aguentava e acabava cochilando. Os prisioneiros responsáveis pela guarda vinham me importunar 

e intencionalmente esbarravam na minha cabeça até eu acordar. Faziam isso a ronda toda. Uma vez, 

por volta das três da madrugada, um prisioneiro me acordou de propósito porque ele queria checar 

o tamanho do meu macacão térmico e ver se caberia nele. Ele tinha trazido um conjunto de roupa 

térmica sujo, rasgado e fino para trocar comigo. Eram os dias mais frios do ano, e mesmo assim os 

prisioneiros queriam roubar o único macacão térmico que eu tinha. Aquelas pessoas eram bárbaras 

como bestas. Elas tinham um comportamento cruel e o coração sinistro, sem um pingo de 



humanidade, como demônios que torturam pessoas no inferno por diversão. Além disso, a comida 

na prisão era pior do que a comida de cães e porcos. Na primeira refeição, eu recebi uma tigela de 

conjee e vi que havia muitos pontos escuros boiando no prato. Eu não sabia o que eram e o conjee 

estava com uma cor escura. Foi difícil engolir aquela comida. Eu realmente queria jejuar, mas as 

palavras de Deus me iluminaram: “Durante estes últimos dias vocês devem dar testemunho 

de Deus. Não importa quão grande seja o sofrimento de vocês, devem continuar até o 

fim e, mesmo em seus últimos suspiros, ainda assim vocês devem ser fieis a Deus e 

ficar à mercê de Deus; só isso é realmente amar a Deus e apenas isso é o testemunho 

forte e retumbante” (de ‘Somente experimentando provações dolorosas é possível conhecer a 

beleza de Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus estavam cheias de amor e 

afeto, como o conforto de uma mãe, despertando a minha coragem para encarar o sofrimento. Deus 

queria que eu seguisse vivendo, mas eu estava muito fraco, constantemente desejando o alívio pela 

morte. Eu nem tinha mais autoestima; ainda era Deus que me amava mais. Um calor subitamente 

surgiu em meu coração, deixando-me tão emotivo que lágrimas brotaram dos meus olhos e caíram 

no conjee. Ser tocado novamente pelo amor de Deus me deu forças. Eu tinha que comer aquela 

refeição independente do seu gosto. Terminei o prato de uma só vez. Depois do café da manhã, o 

líder da cela me fez esfregar o chão. Aqueles eram os dias mais frios do ano e não havia água quente. 

Por isso, eu só podia usar água fria para a limpeza. O líder da cela me mandava esfregar o chão todos 

os dias. Depois, vários assaltantes me fizeram memorizar as regras da prisão. Se eu não conseguisse 

memorizá-las, eles me socavam e me chutavam, e receber tapas no rosto era ainda mais comum. 

Tendo que lidar com esse ambiente, eu me perguntava com frequência o que eu tinha que fazer para 

satisfazer as intenções de Deus. À noite eu cobria a minha cabeça com o cobertor e orava em silêncio: 

Ó Deus, Tu permitiste que esse ambiente caísse sobre mim, então deve residir nisso as Tuas boas 

intenções. Por favor, revela as Tuas intenções para mim. Naquele momento, as palavras de Deus me 

iluminaram: “Eu admiro os lírios desabrochando nos montes. As flores e as gramas 

espalham-se pelas encostas, mas os lírios acrescentam resplendor à Minha glória na 

terra antes da chegada da primavera — o homem consegue realizar tanto assim? Ele 

poderia testificar de Mim na terra antes do Meu retorno? Ele poderia se dedicar em 

favor do Meu nome no país do grande dragão vermelho?” (de ‘Capítulo 34’ das palavras de 

Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). Sim, as flores, a grama e eu somos 

criações de Deus. Deus nos criou para Se manifestar, para glorificar a Ele. Os lírios podem dar brilho 

à glória de Deus na terra antes da chegada da primavera, significando que cumpriram sua 

responsabilidade como criação de Deus. O meu dever era obedecer à orquestração de Deus e prestar 

testemunho Dele diante de Satanás, fazer todos verem que Satanás é um demônio vivo que prejudica 

e devora o homem, enquanto Deus é o Deus único e verdadeiro que ama e salva o homem. Eu não 

estava passando por todo aquele sofrimento e humilhação porque eu havia cometido um delito, mas 

em nome de Deus. Passar por aquele sofrimento era glorioso. Quanto mais Satanás me humilhava, 

mais eu ficava ao lado de Deus e O amava. Dessa maneira, Deus poderia ganhar a glória, e eu teria 



cumprido o meu dever. Se Deus estiver feliz e contente, o meu coração também estará confortado. 

Eu estava disposto a enfrentar o sofrimento final para satisfazer a Deus e deixar tudo ser orquestrado 

por Ele. Quando comecei a pensar dessa forma, eu me senti especialmente tocado em meu coração, 

e novamente não consegui controlar as minhas lágrimas: “Ó Deus, Tu és tão adorável! Eu tenho 

seguido a Ti há muitos anos, mas nunca havia sentido o Teu afeto como senti hoje, nem me senti tão 

próximo de Ti como me senti hoje”. Esqueci completamente o meu próprio sofrimento e me envolvi 

nesse sentimento por muito, muito tempo… 

No meu terceiro dia no centro de detenção, um agente penitenciário me levou ao escritório dele. 

Quando chegamos ao escritório, vi mais de uma dúzia de pessoas me olhando de uma forma 

estranha. Uma delas segurava uma câmera de vídeo em frente a mim, à minha esquerda, enquanto 

uma outra pessoa se encaminhou a mim com um microfone e perguntou: “Por que você crê em Deus 

Todo-Poderoso?” Foi então que percebi que aquilo era uma entrevista e respondi com humildade 

orgulhosa: “Desde a infância eu tenho sofrido muito bullying e desprezo das pessoas, e já vi as 

pessoas traírem e tirarem proveito umas das outras. Eu senti que essa sociedade era muito sombria, 

muito perigosa e que as pessoas estavam vivendo vidas vazias e desamparadas, sem expectativas e 

sem metas. Depois, quando uma pessoa pregou o evangelho de Deus Todo-Poderoso a mim, eu 

comecei a acreditar nele. Depois de crer em Deus Todo-Poderoso, senti que outros crentes me 

tratavam como família. Ninguém na Igreja de Deus Todo-Poderoso conspira contra mim. Todos são 

compreensivos e carinhosos. Eles cuidam uns dos outros, e não têm medo de falar o que estão 

pensando ou dar suas opiniões. Nas palavras de Deus Todo-Poderoso, eu encontrei o propósito e o 

valor da vida. Acho que crer em Deus é muito bom”. Depois o repórter perguntou: “Você sabe por 

que está aqui?” Eu respondi: “Depois de passar a crer em Deus Todo-Poderoso, tenho me importado 

menos com nomes e benefícios mundanos, e sinto que essas coisas são vazias e sem sentido. Apenas 

se eu puder ser uma boa pessoa e trilhar a senda correta poderei viver de forma justa. O meu coração 

se vira mais e mais para a bondade, e estou cada vez mais disposto a ser uma boa pessoa. Ao ver 

como a palavra de Deus Todo-Poderoso pode verdadeiramente mudar as pessoas e levá-las a trilhar 

a senda correta, acho que, se toda a humanidade pudesse crer em Deus, o nosso país seria muito 

mais ordeiro e a taxa de crimes também cairia. Por isso decidi contar as boas novas às pessoas, mas 

nunca imaginei que esse bom ato seria banido na China. Por esse motivo eu fui preso e trazido para 

cá”. O repórter viu que as minhas respostas não eram vantajosas para eles, então imediatamente 

interrompeu a entrevista e foi embora. Naquele momento, o vice-diretor da Brigada Nacional estava 

tão furioso que ficava batendo os pés no chão. Ele me encarou irritado, rangendo os dentes e 

dizendo: “Espere para ver!” Mas não senti nenhum medo das ameaças nem da intimidação dele. 

Pelo contrário, eu me sentia profundamente honrado por ter prestado testemunho de Deus naqu ela 

ocasião e ter dado glória a Ele para a exaltação do Seu nome e a derrota de Satanás. 

As temperaturas estavam muito baixas em 17 de janeiro. Como o policial perverso tinha 

confiscado o meu casaco de algodão, eu só vestia um macacão térmico e acabei pegando um 

resfriado. Fiquei com febre alta e não parava de tossir. À noite eu me enrolava num cobertor velho, 



enfrentando a doença e ao mesmo tempo pensando sobre os contínuos maus-tratos e abusos dos 

prisioneiros contra mim. Eu me sentia muito desolado e desamparado. Quando o meu sofrimento 

atingiu um certo ponto, a palavra de Deus ecoou em meu ouvido: “Se me deres enfermidade e 

tirares minha liberdade, posso continuar vivendo, mas se Teu castigo e julgamento 

me deixarem, eu não terei como continuar vivendo. Se eu estivesse sem Teu castigo e 

julgamento, eu teria perdido Teu amor, um amor que é profundo demais para que eu 

o expresse com palavras. Sem Teu amor, eu viveria sob o império de Satanás […]” (de 

‘As experiências de Pedro: seu conhecimento de castigo e julgamento’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). Essa foi a oração autêntica e sincera de Pedro diante de Deus. Pedro jamais foi guiado pela 

carne. O que ele mais amava e valorizava era o castigo e o julgamento de Deus. Se o castigo e o 

julgamento de Deus não o abandonassem, ele sentia o maior conforto em seu coração. Eu deveria 

seguir o exemplo da busca e do entendimento de Pedro. A carne é corrupta e inevitavelmente se 

degradará. Mesmo se eu encontrar doença e perder a minha liberdade, devo carregar o sofrimento. 

Mas se eu perder o castigo e o julgamento de Deus, isso será equivalente a perder Sua presença e 

Seu amor, e também perder a oportunidade de ser purificado. Isso é que dói mais. Iluminado por 

Deus, eu provei novamente o Seu amor. Também odiei a minha própria fraqueza e inutilidade, e vi 

que a minha natureza é muito egoísta, nunca demonstrando nenhuma consideração pelos 

sentimentos de tristeza de Deus. No dia seguinte, vários outros prisioneiros na mesma cela ficaram 

doentes, mas a minha febre alta cedeu como por milagre. Senti o cuidado e a proteção de Deus sobre 

mim e vi as maravilhas da Sua obra. Eu orei e agradeci a Deus silenciosamente em meu coração. 

Uma noite, um comerciante veio até a janela e o líder da cela comprou muito presunto, carne de 

cachorro, coxas de galinha e outras coisas. No final, ele me mandou pagar. Eu disse que não tinha 

dinheiro, ao que ele respondeu irritado: “Se você não tiver o dinheiro, eu o atormentarei 

lentamente!” No dia seguinte, ele me fez lavar os lençóis, as roupas e as meias. Os agentes 

penitenciários também me fizeram lavar suas meias. Eu tive que suportar as agressões deles naquele 

centro de detenção quase todos os dias. Sempre que eu não estava mais suportando aquilo, eu era 

guiado internamente pelas palavras de Deus: “Você deve fazer o dever final para Deus 

durante o tempo em que estiver na terra. No passado, Pedro foi crucificado de cabeça 

para baixo por Deus; mas, no fim, você deve satisfazer a Deus e esgotar toda a sua 

energia por Deus. O que uma criatura pode fazer por Deus? Então você deve se 

entregar à misericórdia de Deus o mais cedo e não o mais tarde possível. Enquanto 

Deus estiver feliz e satisfeito, permita que Ele faça o que quiser. Que direito os homens 

têm de reclamar?” (de ‘Capítulo 41’ das interpretações dos mistérios das palavras de Deus para 

todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me deram um poder 

infinito. Embora de tempos em tempos eu ainda passasse por ataques, humilhações, condenações e 

agressões dos prisioneiros, a minha alma ainda conseguia ter conforto e alegria. Como uma corrente 

forte e cálida, o amor de Deus me movia à frente, permitindo-me realmente sentir que o Seu amor é 

grande. 



Certa manhã, um agente penitenciário apareceu com uma folha de jornal e entregou aos 

prisioneiros da minha cela. Eles sorriram maliciosamente enquanto liam com tom irônico o texto do 

jornal caluniando e blasfemando contra Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei tão furioso por dentro que 

comecei a ranger os dentes. Os prisioneiros se aproximaram para me perguntar o que estava 

acontecendo e eu respondi em voz alta: “Isso é uma campanha de difamação do Partido Comunista!” 

Ouvindo aqueles prisioneiros simplesmente seguindo a multidão, caluniando a verdade e 

blasfemando contra Deus, falando a mesma linguagem do diabo, foi como se eu visse o fim deles 

chegando. Como o pecado de blasfêmia contra Deus jamais é perdoado, quem ofende o Seu caráter 

receberá a mais pesada punição e castigo! Ao fazer isso, o Partido Comunista está levando todo o 

povo da China à condenação derradeira, expondo completamente sua verdadeira face de diabo 

devorador de almas! Mais tarde, o policial responsável pelo meu caso me interrogou novamente. 

Dessa vez ele não usou tortura para tentar forçar uma confissão. Em vez disso, usou uma fachada 

“gentil” para me perguntar: “Quem é o seu líder? Vou lhe dar uma outra chance. Se você nos contar, 

tudo vai ficar bem. Serei muito complacente com você. Você sempre foi inocente, mas outras pessoas 

o traíram. Então, por que protegê-las? Você parece ser uma pessoa de bom comportamento. Por que 

dar a sua vida por eles? Se você nos contar, você pode ir para casa. Por que ficar aqui e sofrer?” 

Aqueles hipócritas viram que a abordagem dura não tinha funcionado e por disso decidiram tentar 

a abordagem gentil. Eles realmente são cheios de truques espertos e são velhos mestres de 

maquinações e manobras! Ver a face hipócrita daquele homem encheu o meu coração de ódio contra 

aquele grupo de demônios. Eu disse a ele: “Eu já lhe contei tudo que eu sabia. Não sei mais nada”. 

Ao ver a minha postura resoluta, ele sabia que não extrairia mais nada de mim, e foi embora 

decepcionado. 

Depois de ter sido mantido no centro de detenção por duas semanas, fui solto, mas primeiro a 

minha família teve que pagar, a pedido da polícia, 8.000 yuans [aproximadamente 4.300 reais] de 

fiança. Mas eles me alertaram que eu não fosse a lugar nenhum e que ficasse em casa, sempre de 

prontidão para responder caso eles me chamassem. No dia em que fui solto, os agentes 

penitenciários propositalmente não me deram nenhuma comida, enquanto os prisioneiros diziam: 

“O seu Deus é incrível. Não estávamos doentes, mas ficamos todos doentes aqui dentro. Você veio 

para cá cheio de doenças, mas agora está indo embora sem nenhuma doença. Que bom para você!” 

Naquele momento o meu coração ficou ainda mais agradecido e cheio de louvor a Deus! Meu tio é 

guarda penitenciário. Ele suspeitou que eu tinha sido solto porque meu pai tem uma ligação especial 

com alguém poderoso, caso contrário eu nunca seria solto de uma prisão de alta segurança em duas 

semanas — no mínimo eu teria passado três meses preso. A minha família inteira sabia muito bem 

que isso havia sido decidido pela onipotência de Deus e que era Ele revelando Sua obra magnífica 

em mim. Vi claramente que aquilo era o duelo entre Deus e Satanás. Não importa o quão brutal e 

mau Satanás seja, ele sempre será derrotado por Deus. Dali em diante eu me convenci de que tudo 

que eu havia enfrentado era parte dos arranjos de Deus. No final de maio de 2011, acusado do crime 

de “perturbação da ordem social”, a polícia comunista me condenou a um ano de reeducação através 



do trabalho. A pena deveria ser cumprida fora da prisão, sob monitoramento, e suspensa por dois 

anos. 

Depois de passar por essa perseguição e tribulação, passei a entender e pude discernir a essência 

maligna do Partido Comunista ateu da China, e desenvolvi um profundo ódio por ele. O partido só 

usa métodos violentos para manter seu controle, atacando e reprimindo todas as causas justas e 

detestando a verdade ao extremo. Ele é o maior inimigo de Deus. Para alcançar seu objetivo de obter 

o controle permanente das pessoas, o partido faz tudo para obstruir e atrapalhar a obra de Deus na 

terra, furiosamente reprimindo e perseguindo os fiéis de Deus, usando a política do pau e da 

cenoura, forçando os outros à obediência, dizendo uma coisa mas fazendo outra, e escondendo suas 

trapaças e planos. O contraste que o partido oferece me permite ver com maior clareza que somente 

a palavra de Deus pode dar vida às pessoas durante o sofrimento. Quando as pessoas atingem o 

desespero máximo ou estão à beira da morte, a palavra de Deus é como a água da vida, nutrindo o 

coração seco das pessoas. Ela também é um elixir milagroso que pode curar as feridas da alma das 

pessoas, resgatando-as do perigo, alimentando sua vida com confiança e coragem, dando a elas uma 

energia ilimitada, deixando que elas desfrutem da doçura da palavra de Deus em seu sofrimento. 

Ela pode confortar sua alma, e fazê-las sentir que a vitalidade da palavra de Deus é inesgotável e 

infinita. Naquelas duas semanas de encarceramento, se Deus não estivesse comigo, usando Suas 

palavras para me relembrar, iluminar e encorajar, minha natureza fraca jamais teria resistido a 

tamanho sofrimento. Se não fosse por Deus olhando por mim e me protegendo, meu corpo fraco e 

frágil jamais teria suportado a tortura e os maus-tratos da polícia perversa, que, mesmo que não 

tivesse me torturado até a morte, teria deixado o meu corpo doente e ferido. Mas Deus me protegeu 

de forma maravilhosa naqueles dias escuros e difíceis, e até curou a minha doença original. Deus 

realmente é Todo-Poderoso! Seu amor por mim é realmente muito profundo, muito grande! Eu 

realmente não sei como expressar a minha gratidão a Ele, e só posso dizer do fundo do meu coração: 

Ó Deus, espero amar-Te ainda mais profundamente! Não importa o quão acidentada seja a estrada 

à minha frente ou quanto sofrimento eu tenha que passar, eu obedecerei à Tua orquestração e estarei 

determinado a seguir-Te até o fim! 

Embora o meu corpo físico tenha sofrido um pouco com essa experiência, os benefícios que eu 

ganhei são significativos. Isso é um tesouro no meu caminho de crer em Deus, bem como um novo 

início no meu caminho de crer Nele. Sinto profundamente que, nos dez anos que creio em Deus, 

nunca apreciei o Seu amor tão profundamente como faço hoje, e realmente sinto que o valor e o 

significado de crer em Deus, de segui-Lo e de louvá-Lo é imenso. Além disso, nunca estive tão 

disposto como hoje a buscar o amor de Deus e oferecer o resto da minha vida para retribuir o Seu 

amor. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para oferecer a minha gratidão e o meu louvor. Toda 

glória e louvor a Deus Todo-Poderoso! 

 



28. Uma experiência mais profunda do amor de Deus mediante ingresso 

no covil de demônios 

Por Fenyong, Província de Shanxi 

Apesar de ter sido criada sob o cuidado amoroso de meus pais desde que eu era criança, em meu 

coração, muitas vezes eu me sentia sozinha e sentia que não tinha ninguém em quem confiar. Eu 

sempre parecia dominada por alguma aflição inexplicável que eu não conseguia superar. Muitas 

vezes me perguntei: por que as pessoas estão vivas? Como devemos viver? Mas eu nunca consegui 

encontrar uma resposta. Em 1999, finalmente tive a sorte de aceitar a obra dos últimos dias de Deus 

Todo-Poderoso. O alimento e a provisão da palavra de Deus confortaram meu coração solitário e 

senti que finalmente tinha chegado em casa. Eu me senti especialmente resguardada e segura. Só 

então soube finalmente o que era ser feliz. Mais tarde, li na palavra de Deus que: “Um mundo no 

coração do homem que não tem lugar para Deus é escuro, vazio e sem esperança. […] 

A posição e a vida de Deus não podem ser substituídas por homem nenhum. A 

humanidade não só exige uma sociedade justa na qual todos sejam bem alimentados, 

iguais e livres, como também a salvação de Deus e Sua provisão de vida para todos” 

(de ‘Deus preside o destino de toda a humanidade’ em “A Palavra manifesta em carne”). Aqui, 

finalmente descobri que comer bem, vestir roupas chiques e se divertir não é o que as pessoas 

precisam para viver. O que as pessoas precisam é da salvação de Deus e do suprimento de vida de 

Deus. Somente com essas coisas o vazio no espírito das pessoas pode ser resolvido. As perguntas que 

tinham me incomodado por tanto tempo foram finalmente respondidas: Deus cuida de todos os 

seres vivos na criação — as pessoas devem viver confiando em Deus e devem viver para Deus, pois 

somente vivendo dessa maneira é que a vida das pessoas é significativa. Ao ler mais da palavra de 

Deus, gradualmente passei a entender um pouco da verdade e depois assumi deveres na igreja. 

Frequentemente, eu participava de reuniões e comungava com meus irmãos e irmãs e passava meus 

dias sentindo como se estivesse vivendo uma vida plena e satisfatória. Mas uma prisão repentina 

destruiu minha vida tranquila e me jogou num covil de demônios… 

Foi num dia chuvoso de verão, em 17 de julho de 2009, quando eu e três de minhas irmãs 

despertamos de nossos cochilos à tarde, quando o cachorro no pátio de repente começou a latir sem 

parar. Fui olhar o que estava acontecendo e vi mais de 20 policiais à paisana pulando o muro para 

dentro do pátio. Antes que eu tivesse tempo de reagir, eles correram para dentro de casa e nos 

arrastaram para a sala de estar. A súbita mudança nas circunstâncias me deixou em pânico, pois eu 

me perguntava como responderia ao interrogatório da polícia. Mas, então, um pensamento me veio 

à mente: Deus havia permitido que essas circunstâncias ocorressem, então devia me submeter. 

Depois disso, a polícia ordenou que nos agachássemos, e dois deles dobraram meus braços atrás das 

costas, pressionaram um bastão elétrico contra meu pescoço e cobriram minha cabeça com um 

casaco. Eles continuaram me pressionando, e minhas pernas ficaram dormentes. O menor 

movimento provocava uma onda de palavrões e repreensões. Esses policiais do mal vasculharam a 

casa como bandidos, e eu orei continuamente a Deus em meu coração, dizendo: “Deus! Eu sei que 



tudo está em Tuas mãos e é por meio de Tuas boas intenções que me deparo com essa situação. 

Mesmo que eu não entenda agora, estou disposta a me submeter. Deus! Estou em pânico agora, 

tenho muito medo e não sei que tipo de circunstâncias terei de enfrentar a seguir. Sei que minha 

estatura é muito pequena e que eu entendo muito pouco da verdade, assim imploro Tua proteção e 

orientação. Dá-me fé e força, para que eu possa permanecer firme e não me tornar um Judas e Te 

trair”. Orei várias vezes, sem ousar me afastar de Deus por um momento sequer. Em sua busca, a 

polícia encontrou quatro laptops, vários celulares, vários pen drives e MP3 players e mais de mil 

RMB em dinheiro. Depois que terminaram de vasculhar a casa, apreenderam tudo o que 

encontraram, tiraram fotos de cada uma de nós e nos forçaram a entrar no seu veículo. Ao sair, eu 

vi mais viaturas e policiais do que eu podia contar. 

A polícia nos levou a um albergue em um distrito militar, onde nos separaram para nos 

interrogar individualmente. Havia dois policiais vigiando a porta. Imediatamente após me 

empurrarem para dentro da sala, três oficiais homens e uma oficial mulher começaram a me 

interrogar. Um dos oficiais começou perguntando: “De onde você é? Qual é o seu nome? O que você 

está fazendo nessa região? Onde está o dinheiro da igreja?” Eu orei continuamente a Deus em meu 

coração, e não importava o que me perguntassem, eu me recusava a emitir um som sequer. Ao ver 

isso, todos perderam a paciência. Eles ordenaram que eu ficasse de pé imóvel e não permitiram que 

eu me apoiasse na parede. Dessa forma, eles continuaram a se revezar me interrogando por três dias 

e três noites e, durante esse período, não permitiram que eu comesse ou dormisse. Meu corpo, já 

magro e fraco, não suportava tais abusos. Minha cabeça estava prestes a explodir, senti como se meu 

coração tivesse sido esvaziado, eu estava cansada e com fome e não conseguia manter o equilíbrio. 

Mas toda vez que eu fechava meus olhos, eles me cutucavam e diziam: “Você não vai dormir antes 

de responder às nossas perguntas! De jeito nenhum! Temos todo o tempo do mundo. Vamos ver 

quanto tempo você aguenta!” Eles fizeram perguntas sobre a igreja com frequência. Fiquei muito 

nervosa durante toda a provação e aterrorizada por poder deixar algo escapar em um momento de 

descuido. Eu me senti fisicamente e espiritualmente atormentada, mas quando pensei que tinha 

suportado tudo que podia suportar e que não aguentaria mais, Deus me iluminou, fazendo-me 

recordar esta passagem de Sua palavra: “Quando encara sofrimentos, você deve ser capaz 

de não considerar a carne e de não se queixar de Deus. Quando Deus Se esconde de 

você, você deve ser capaz de ter fé para segui-Lo e manter seu antigo amor sem 

permitir que fraqueje ou desapareça. Não importa o que Deus faça, você deve se 

submeter ao Seu desígnio e estar mais disposto a amaldiçoar sua própria carne do que 

se queixar Dele. Quando encara provações, você deve satisfazer Deus apesar de 

qualquer relutância em se afastar de algo que você ama ou de chorar amargamente. 

Somente isso pode ser chamado de verdadeiro amor e fé. Não importa qual seja sua 

real estatura, você deve primeiro possuir a vontade de sofrer dificuldades, assim 

como deve possuir verdadeira fé, e deve ter a vontade de abandonar a carne” (de 

‘Aqueles que hão de ser aperfeiçoados devem passar pelo refinamento’ em “A Palavra manifesta em 



carne”). Cada linha das palavras de Deus me encorajou. É isso mesmo, Satanás estava usando minha 

fraqueza física para me atacar. Ele esperava usar meu desejo de proteger minha carne e de viver com 

conforto e facilidade para me submeter a ele. Eu não podia permitir que ele me enganasse e me 

fizesse viver como um Judas covarde e degradado. Eu estava disposta a viver pela palavra de Deus, 

a abandonar a carne e praticar o amor por Deus. Eu preferiria amaldiçoar minha própria carne a 

reclamar ou trair a Deus. As palavras de Deus foram uma fonte de força inesgotável e me deram a 

determinação para suportar meu sofrimento. À meia-noite do terceiro dia, um homem de meia-

idade chegou, aparentemente o superior deles, e, ao ver que eles não tinham conseguido arrancar 

uma palavra de mim, ele se postou diretamente na minha frente e disse: “Você é uma mulher jovem 

e não é feia. Você pode fazer o que quiser. Por que insiste em acreditar em Deus? Por que não nos 

diz simplesmente o que você sabe? Protelar as coisas não será bom para você. Quanto mais você 

protelar, mais terá de sofrer”. Naquele momento, minha carne estava extremamente fraca e minha 

determinação começou a ficar abalada. Pensei: “Talvez eu devesse dizer a eles algo sem importância. 

Se eu continuar adiando as coisas assim, quem sabe que outros meios eles usarão para me torturar?” 

Mas imediatamente pensei: “Não! Eu não posso dizer nada! Se eu deixar escapar alguma coisa, eles 

perguntarão mais e mais. Não haverá como parar assim que eu fizer isso, e então realmente serei 

um Judas”. Quando percebi isso, entendi que quase havia caído no truque de Satanás. Isso era 

perigoso! Que demônios sinistros e desprezíveis! Eles estavam explorando minha fraqueza, usando 

técnicas duras e suaves para me fazer trair a igreja. Eu não podia me deixar enganar por Satanás. Eu 

morreria antes de fazer algo para trair Deus. 

No quarto dia, quando essa polícia do mal viu que eu ainda não havia contado nada, eles 

tentaram outra tática. Eles me levaram para outra sala e fecharam a porta. Então, eu me lembrei de 

ter ouvido alguém descrever como a polícia tinha levado uma irmã a uma cela cheia de homens e 

permitido que os presos a humilhassem. Senti um profundo medo, como se eu fosse um cordeiro na 

boca de um tigre sem esperança de escapar e pensei: “Como eles vão me torturar agora? Vou morrer 

nesta sala? Deus, por favor, me protege e me dá forças!” Orei sem parar e clamei a Deus, não ousando 

afastar-me Dele por um momento sequer. A polícia do mal se sentou na cama. Eles me disseram 

para ficar na frente deles e me fizeram as mesmas perguntas e, quando viram que eu ainda não 

estava falando, um deles ficou furioso. Ele agarrou meus braços, dobrou-os atrás das minhas costas, 

me algemou e ordenou que eu ficasse em uma posição de cavalo. Minhas pernas já estavam moles 

naquela hora. Elas estavam muito fracas para sequer ficar de pé, quanto mais me manter na posição 

de cavalo. Não consegui manter a posição nem por um minuto. Quando minha postura não atendeu 

às exigências deles, um deles me chutou ferozmente na canela, derrubando-me no chão. Outro 

policial grande deu um passo à frente e me levantou pelas algemas, depois levantou meus braços 

atrás de mim no ar, xingando-me enquanto fazia isso: “Você vai falar agora? Não teste minha 

paciência!” Quanto mais ele me levantava, mais apertada a algema ficava, e eu gritava de dor. Quanto 

mais eu gritava, mais alto ele me levantava e mais cruelmente me xingava, mas eu não conseguia 

sentir nada, exceto que meus braços e pulsos estavam prestes a romper. Na minha miséria, uma 



passagem da palavra de Deus me veio à mente. “Durante estes últimos dias vocês devem dar 

testemunho de Deus. Não importa quão grande seja o sofrimento de vocês, devem 

continuar até o fim e, mesmo em seus últimos suspiros, ainda assim vocês devem ser 

fieis a Deus e ficar à mercê de Deus; só isso é realmente amar a Deus e apenas isso é o 

testemunho forte e retumbante” (de ‘Somente experimentando provações dolorosas é possível 

conhecer a beleza de Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). Naquele momento, eu senti 

sinceramente o conforto e o encorajamento de Deus. Senti que Deus estava do meu lado, que Ele 

estava comigo, incentivando-me a permanecer firme, não importando quão grande fosse o 

sofrimento, e a ser fiel a Ele até o fim, porque somente isso é um testemunho forte e retumbante. 

Em silêncio, orei a Deus: “Deus, agora Tu precisas que eu permaneça firme e testemunhe por Ti. 

Não importa o quanto eu sofra, testificarei por Ti diante de Satanás e, mesmo que eu morra, não Te 

trairei! Não me submeterei a Satanás!” Depois de mais uma rodada de tormento, o policial viu que 

eu ainda não estava falando, então ele me jogou violentamente no chão. Depois vi que as algemas 

haviam feito dois cortes profundos em meus pulsos, e a dor parecia me rasgar por dentro. Ainda 

hoje eu não consigo levantar coisas pesadas com o pulso direito. 

A polícia me torturou intermitentemente por dez dias para obter informações sobre a igreja. 

Quando viram que suas táticas agressivas não estavam funcionando, eles tentaram uma estratégia 

diferente. Um dia, eles mandaram uma oficial se aproximar de mim. Ela me trouxe alguns produtos 

de uso diário e tentou cair no meu agrado, dizendo: “Olhe para si mesma — uma mulher jovem e 

bonita, que deve ter um bom diploma. Se você não acreditasse em Deus, poderíamos ser amigas. Se 

você não tem para onde ir, pode ficar na minha casa. Eu posso ajudá-la a conseguir um bom emprego 

aqui e apresentar-lhe um bom namorado. Você pode ter sua própria casa, seu próprio marido, um 

filho e aproveitar seus dias com sua família. Isso não seria legal? Do jeito que as coisas andam 

atualmente, você não pode ir para casa. Você não sente falta de sua casa e de seus pais?” O oficial 

que estava próximo juntou-se a elas, dizendo: “Está certo. Por que você passa seus dias escondida, 

mudando de um lugar para outro? Por que se submeter a isso? Se você cooperar conosco, prometo 

que haverá uma saída de tudo isso para você”. Eu ouvia como eles me tentavam, e meu coração não 

pôde deixar de ficar fraco: “Eles estão certos. Passei os últimos anos me escondendo, com medo de 

ser presa pela polícia. Não tenho endereço fixo e estou sempre com medo. Quando esses dias de 

perseguição terminarão? Viver assim é realmente miserável!” Mas, no mesmo instante, esse 

pensamento escureceu o meu coração, então eu clamei a Deus: “Deus! Eu sei que meu estado não 

está certo. Estou fazendo exigências a Ti e reclamando de Ti. Esta é a minha rebeldia e resistência. 

Deus! Peço-Te que me ilumines para que eu possa me afastar dessa estado incorreto, impedir que o 

plano de Satanás seja bem-sucedido e evitar cair na armadilha de Satanás”. Depois de orar, lembrei-

me de uma passagem da palavra de Deus: “Talvez vocês se lembrem destas palavras: ‘Porque 

a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais 

abundantemente um eterno peso de glória’. No passado, vocês todos ouviram essa 

frase, ainda que ninguém tenha entendido o sentido real das palavras. Hoje, vocês 



conhecem bem o verdadeiro significado que elas encerram. Essas palavras são o que 

Deus realizará nos últimos dias. E serão realizadas sobre aqueles cruelmente afligidos 

pelo grande dragão vermelho na terra onde ele repousa. O grande dragão vermelho é 

perseguidor e inimigo de Deus; assim, nessa terra, aqueles que creem em Deus estão 

sujeitos a humilhação e perseguição. É por isso que essas palavras se tornarão 

realidade no seu grupo de pessoas” (de ‘A obra de Deus é tão simples quanto o homem 

imagina?’ em “A Palavra manifesta em carne”). O esclarecimento nas palavras de Deus iluminou 

meu coração. Passei a entender o significado de experimentar perseguição e tribulação. Deus usa a 

perseguição desses demônios para nos dar a determinação de suportar o sofrimento e aperfeiçoar 

nossa sinceridade e fé em segui-Lo, para que nossa experiência e testemunho possam se tornar uma 

prova poderosa de Deus vencendo Satanás e para que todas as pessoas possam ver nesse testemunho 

que a obra dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso não é obra do homem, mas é obra do Próprio 

Deus. Sem a obra de Deus e a orientação e provisão das palavras de Deus, ninguém poderia suportar 

a crueldade e o tormento desses demônios que esmagam a humanidade a longo prazo. Ser capaz de 

crer em Deus e segui-Lo, mesmo ao custo da própria vida, é o efeito alcançado pela obra de Deus 

Todo-Poderoso nas pessoas. É o testemunho da glória ganha por Deus e o poder onipotente de Deus. 

Neste último estágio de Sua obra, Deus quer ganhar um grupo de vencedores que podem suportar a 

perseguição e os danos cruéis de Satanás e se voltar destemidamente para a justiça. Esses são os 

vencedores que Deus finalmente deseja ganhar! A palavra de Deus diz: “Eu concedi toda a Minha 

glória a vocês e concedi a vocês a vida que o povo escolhido, os israelitas, nunca 

recebeu. Por direito, vocês devem dar testemunho de Mim e dedicar a Mim a sua 

juventude e oferecer a sua vida. Qualquer pessoa a quem Eu conceder a Minha glória 

deve dar testemunho de Mim e dar sua vida por Mim. Isto há muito tempo foi 

predestinado. É sorte sua Eu conceder Minha glória a vocês, e o seu dever é testificar 

a Minha glória” (de ‘O que você sabe sobre a fé?’ em “A Palavra manifesta em carne”). No Seu 

plano de gerenciamento de seis mil anos, Deus realizou três estágios da obra e encarnou duas vezes. 

Em Sua encarnação final, Ele veio operar na China, uma terra ateísta que persegue a Deus 

pesadamente, e Ele realiza uma parte da Sua glória nos últimos dias sobre aqueles entre nós que são 

profunda e brutalmente prejudicados por Satanás, assim derrotando Satanás e, ao mesmo tempo, 

operando a verdade e a vida dentro de nós. Nós realmente ganhamos muito de Deus, e por isso 

devemos dar testemunho de Deus. Esta é a comissão de Deus, assim como Sua graça e exaltação, e 

é nossa honra. Portanto, o sofrimento que suportamos hoje é significativo e valioso e representa a 

benevolência de Deus por nós. Através do esclarecimento e orientação das palavras de Deus, eu 

entendi a vontade de Deus, discerni os truques de Satanás e encontrei a determinação de suportar 

qualquer sofrimento para permanecer firme e testemunhar a Deus. Depois disso, a polícia continuou 

a me interrogar por mais duas semanas, mas eu nunca lhes dei quaisquer informações sobre a igreja.  

Depois, fui transferida para a casa de detenção local. Assim que cheguei, uma policial ordenou 

que eu me despisse para ser revistada e ela também pegou o dinheiro que eu tinha comigo. Quando 



entrei na cela, o cheiro era horrível. Mais de vinte pessoas estavam espremidas sobre um único 

estrado de dormir. Todas comíamos, bebíamos, urinávamos e defecávamos na mesma sala. No mês 

seguinte, essa polícia do mal me mandou fazer horas extras e assumir deveres extras todos os dias. 

Eles tinham tirado meus óculos, e por isso eu via tudo borrado e tive que segurar as coisas muito 

perto dos meus olhos enquanto eu trabalhava para ver claramente. Além disso, as luzes da casa de 

detenção eram pequenas e fracas. Enquanto outros dormiam, tive que continuar trabalhando até 

altas horas da noite, porque eu levava muito tempo para concluir minhas tarefas. Meus olhos 

estavam extremamente exaustos, e eu temia que o trabalho me deixaria cega. Eu não conseguia 

dormir bem à noite, e todas as noites eu tinha de fazer uma hora de plantão na cela. Além da pesada 

carga de trabalho todos os dias, eu também era interrogada duas vezes por semana e, toda vez, essa 

polícia do mal me punha em algemas e grilhões, além de me vestir com o uniforme “amarelo 

imperial” de prisioneiro. Lembro que, em um desses dias, estava chovendo. Eu caminhei ao lado de 

um policial que segurava um guarda-chuva para si mesmo. Caminhei com extrema dificuldade, 

algemada e manietada no meu fino uniforme da prisão, tremendo enquanto a chuva fria caía sobre 

mim. Os grilhões eram muito pesados, arranhavam meus tornozelos e faziam um barulho forte a 

cada passo. No passado, eu só tinha visto essas coisas na TV, mas agora estava experimentando isso 

pessoalmente. Eu não pude evitar de desprezar a minha situação e gritei dentro do meu coração: “É 

assim que assassinos e estupradores são interrogados! O que eu fiz para merecer isso?” Foi então 

que Deus me esclareceu e eu me lembrei das palavras de Deus: “Ancestrais dos antigos? Líderes 

adorados? Todos eles se opõem a Deus! Sua interferência deixou tudo sob o céu em 

estado de escuridão e caos! Liberdade religiosa? Direitos e interesses legítimos dos 

cidadãos? São todos truques para encobrir o pecado! […] Agora é a hora: desde muito 

o homem tem reunido toda a sua força, tem dedicado todos os seus esforços, tem pago 

cada preço para isto, para arrancar a face hedionda desse demônio e para permitir 

que as pessoas, que foram cegadas e suportaram todo tipo de sofrimento e 

dificuldade, se ergam de sua dor e deem as costas para esse velho diabo mau” (de ‘Obra 

e entrada (8)’ em “A Palavra manifesta em carne”). Quando comparei as palavras de Deus com a 

realidade que enfrentava, finalmente vi que, embora o governo do Partido Comunista Chinês declare 

de todas as formas para o mundo exterior que todas as pessoas merecem liberdade religiosa, no 

momento em que alguém realmente acredita em Deus, ele responde com todo tipo de perseguição, 

detenção, violência, insulto, condenação e prisão. Não trata as pessoas de maneira humana. Os 

valores de “liberdade de crença religiosa” e “democracia e direitos humanos” são truques destinados 

a enganar, cegar e brincar com as pessoas! Esse partido maligno se embeleza com todo tipo de 

eloquência, mas, na verdade, é tão cruel e brutal quanto uma besta demoníaca, verdadeiramente tão 

sinistra e cruel como pode ser! O governo do Partido Comunista Chinês intencionalmente ignora e 

fecha os olhos para os vilões e malfeitores do mundo que trapaceiam, defraudam, assassinam e 

roubam, e às vezes até os protege; no entanto, persegue e mata cruelmente pessoas que acreditam 

em Deus e seguem a senda correta. Ele é verdadeiramente um demônio que se torna inimigo de 



Deus! Ao pensar nessas coisas, eu não pude deixar de desprezar esse demônio vil. Eu jurei me rebelar 

contra isso, mesmo que me custasse a vida, e eu me entreguei a Deus! Depois de um mês, apesar de 

não haver provas, a polícia me sentenciou a um ano de reeducação através do trabalho pela acusação 

de “perturbar a ordem pública”. 

Quando cheguei ao campo de trabalho, percebi que era um lugar ainda mais sombrio. Aqui não 

havia liberdade nenhuma. Os detentos só podiam comer, beber ou ir ao banheiro por ordem dos 

guardas da unidade, e tínhamos que obedecer aos guardas em tudo ou éramos punidos. Quando 

entrávamos e saíamos da sala, tínhamos de fazer a contagem e, se alguém informasse o número 

errado, toda a unidade seria punida, passando duas horas sob o sol brutal ou sendo encharcada na 

chuva. Quando íamos comer na cafeteria, se alguém informasse o número errado, toda a unidade 

era punida, sendo obrigada a esperar do lado de fora sem permissão para comer. Só podíamos olhar 

impotentes enquanto os outros detentos faziam suas refeições. Também tínhamos de cantar uma 

música militar antes de cada refeição, com toda a nossa força, e se alguém cantasse desafinado ou 

não alto o suficiente, tínhamos que começar a música novamente, uma vez, duas vezes… Só 

podíamos comer depois que nossos guardas da unidade estivessem satisfeitos. Esse chamado 

“sistema de gerenciamento” existe puramente para satisfazer os desejos daqueles guardas do mal de 

dominar os outros, dar ordens aos outros e gozar de status. Todos os dias, levam os outros ao limite. 

Aqui, além de fazer a limpeza para os guardas e dobrar suas mantas, os detentos precisavam buscar 

água para seus banhos de pés e massagear as costas. Os guardas agiam como imperadores e rainhas, 

sorrindo para você se você os servisse bem e xingando cruelmente ou espancando se os servissem 

mal. Não importava o que estivéssemos fazendo, mesmo que estivéssemos no banheiro, no momento 

em que ouvíamos os guardas gritando, tínhamos que responder em voz alta “presente” e nos 

apressar para ouvir suas instruções. É assim que os campos de trabalho sob o regime do Partido 

Comunista Chinês são administrados. Eles são sombrios, opressivos, cruéis e humilhantes. Diante 

de tudo isso, não senti nada além de ressentimento e desamparo. E além disso, essa polícia maligna 

tratava os detentos do campo de trabalho como animais de tração e escravos, como meras 

ferramentas para ganhar dinheiro. Eles nos sobrecarregavam com trabalho todos os dias, de modo 

que, além de comer e dormir, passávamos o resto do tempo trabalhando para produzir riqueza para 

eles. Todos os dias, além dos vários regulamentos que tínhamos que seguir, também tínhamos que 

lidar com uma carga de trabalho pesada e não havia como prever quando seríamos punidos e 

repreendidos; eu realmente não suportava viver assim e não sei quantas vezes pensei comigo 

mesma: “Será que morrerei neste campo de trabalho? Todos os dias eles nos levam à exaustão. Como 

vou sobreviver a um ano tão árduo? Quando isso finalmente acabará? Não suporto mais um minuto, 

mais um segundo neste lugar infernal…”. Além disso, não havia ninguém com quem eu pudesse 

compartilhar abertamente meus sentimentos. Todos os dias, eu tinha de suportar tudo em silêncio 

e trabalhar incessantemente e me sentia infeliz. À noite, quando todo mundo dormia, enquanto eu 

olhava para as estrelas pela janela gradeada, eu era tomada de tristeza. Eu me senti isolada e sozinha 

e não pude evitar de chorar no meu travesseiro. Mas, no momento em que eu me senti mais fraca, 



de repente me lembrei da palavra de Deus: “Muitas são as noites de insônia que Deus 

suporta em prol da obra da humanidade. Das alturas às mais baixas profundezas, Ele 

desceu ao inferno vivo no qual o homem vive para passar Seus dias com o homem; Ele 

nunca Se queixou da mesquinharia entre os homens, nunca censurou o homem por 

sua desobediência, mas resiste à maior humilhação quando realiza pessoalmente Sua 

obra. Como Deus poderia pertencer ao inferno? Como Ele poderia passar Sua vida no 

inferno? Mas para o bem de toda a humanidade, para que toda a humanidade possa 

encontrar descanso mais cedo, Ele suportou a humilhação e sofreu injustiça para vir 

à terra e entrou pessoalmente no ‘inferno’ e no ‘Hades’, na cova do tigre, para salvar 

o homem” (de ‘Obra e entrada (9)’ em “A Palavra manifesta em carne”). Cada linha da palavra de 

Deus confortou meu coração atormentado. Sim! Eu me sentia tão sozinha e isolada nesta prisão 

demoníaca porque não tinha ninguém em quem confiar, mas Deus desceu do céu à terra e suportou 

horríveis insultos e tormentos para salvar a humanidade que se rebelou e resistiu a Ele, e não havia 

uma única pessoa capaz de entendê-Lo ou de considerar Sua vontade. Em vez disso, Ele foi 

confrontado com mal-entendidos, reclamações, negligência, ataques, engano e traição das pessoas. 

Deus não sentiu o mesmo isolamento e solidão? Deus também não foi atormentado e ferido? Mas, 

apesar disso, eu não considerava a vontade de Deus e me tornei negativa e fraca depois de apenas 

um pouco de sofrimento. Eu só queria me retirar e fugir. Eu realmente era rebelde! Deus permitiu 

que a perseguição desses demônios caísse sobre mim, não porque Ele deliberadamente queria me 

fazer sofrer, mas porque Ele queria que eu visse claramente a face maligna do governo do Partido 

Comunista Chinês ao experimentar sua cruel perseguição, tornar-me capaz de realmente abandoná-

lo e finalmente me voltar completamente para Deus. Tudo isso foi feito com as boas intenções e a 

salvação de Deus. E, de qualquer forma, Cristo estava sofrendo comigo agora, de modo que eu não 

estava mais sozinha. Foi só então que senti que, em tudo que Deus faz ao homem, há apenas salvação 

e amor. Embora tenha sofrido tormento na carne, foi incrivelmente benéfico para minha entrada na 

vida! Depois de entender essas coisas, lentamente comecei a emergir do meu estado negativo e fraco 

e encontrei a determinação de me contentar com o sofrimento para dar testemunho de Deus. 

No final de junho de 2010, fui libertada um mês antes do prazo. Ao experimentar essa 

perseguição e dificuldade, senti verdadeiramente que a salvação de Deus para as pessoas é  sincera e 

prática e que o amor de Deus pelas pessoas é profundo e genuíno! Se eu não tivesse sofrido 

perseguição e prisão por esses demônios, minha fé, coragem e determinação para sofrer não 

poderiam ter sido aperfeiçoadas, e eu nunca teria sido capaz de ver claramente o rosto feio e real do 

demônio. Jamais o desprezaria sinceramente e nunca seria capaz de entregar meu coração a Deus e 

me entregar inteiramente a Deus. Sem uma experiência real da amargura da perseguição e da 

dificuldade, eu nunca seria capaz de entender ou apreciar a miséria que Deus sente ou o preço que 

Ele paga ao encarnar neste lugar imundo para nos salvar. Isso me permitiu sentir o amor de Deus 

mais profundamente e aproximou meu coração Dele. Sou grata às palavras de Deus pela orientação 

que elas me deram constantemente e por me acompanharem durante um ano vivendo na escuridão 



na prisão. Hoje voltei à igreja, leio a palavra de Deus e tenho comunhão sobre a verdade com meus 

irmãos e minhas irmãs, assumi novamente meus deveres e meu coração está cheio de alegria e 

felicidade infinitas. Sou grata a Deus do fundo do meu coração e fiz um juramento a mim mesma: 

não importa quais circunstâncias ou provações me sucedam no futuro, desejo apenas seguir a 

verdade com todas as minhas forças e seguir a Deus até o fim! 

 

29. Passei a distinguir claramente amor e ódio depois de suportar a 

amargura da perseguição 

Por Zhao Zhi, Província de Hebei 

Meu nome é Zhao Zhi e estou com 52 anos de idade. Sou seguidor de Deus Todo-Poderoso há 

14 anos. Antes de ganhar minha fé, eu atuava nos negócios; com frequência eu me ocupava 

entretendo e enviando presentes às pessoas e em encontros sociais. Eu estava constantemente 

entrando e saindo de locais de entretenimento, como locais de karaokê e casas de apostas. Minha 

esposa discutia comigo o tempo todo por causa disso e acabou ameaçando se divorciar de mim e 

deixar nossa casa. Naquela época, eu estava completamente atolado nessa lama e não conseguia 

me livrar, e mesmo fazendo o possível para cuidar bem de nossa família, simplesmente não 

conseguia. Eu sentia que a vida era realmente miserável; eu estava exausto. Em junho de 1999, a 

graça da salvação de Deus Todo-Poderoso veio sobre nós e, ao ler as palavras de Deus e ter 

comunhão com irmãos e irmãs, minha esposa percebeu que as trevas do mundo e a corrupção 

humana são inteiramente devidas a Satanás nos prejudicando e brincando conosco. Ela mostrou 

compreensão pela minha situação e abriu seu coração em comunhão comigo. Pela orientação das 

palavras de Deus, eu também vi que estava afundando em um caldeirão de pecado e que Deus 

estava desgostoso e odiava isso. Mais que isso, eu vi que não estava agindo como um ser humano. 

Eu senti remorso e culpa e, por isso, resolvi diante de Deus tornar-me um novo homem. A partir 

de então, minha esposa e eu oramos e lemos as palavras de Deus todos os dias e frequentemente 

nos reuníamos com irmãos e irmãs para comunhão. Antes que percebêssemos, os conflitos entre 

nós e a angústia que havíamos sentido se dissiparam como uma nuvem de fumaça e  nossas vidas 

ficaram cheias de paz e alegria. Eu estava profundamente ciente de que Deus Todo-Poderoso 

salvou nossa família quando estava à beira da ruína e nos trouxe vidas completamente novas. Além 

de me sentir incrivelmente agradecido, também resolvi silenciosamente oferecer a totalidade do 

meu ser para retribuir a graça de Deus. Depois disso, dediquei-me a cumprir meu dever e a 

compartilhar o evangelho, para que mais pessoas pudessem obter a salvação que Deus nos trouxe 

nos últimos dias. No entanto, o governo ateu do Partido Comunista Chinês não permite que as 

pessoas adorem a Deus ou sigam a senda correta e particularmente não permite que as pessoas 

divulguem o evangelho nem deem testemunho de Deus. Por acreditar em Deus e divulgar o 

evangelho, fui submetido a prisão e perseguição pelo governo do Partido Comunista Chinês. 

Era um dia de primavera em 2002. Um irmão e eu fomos denunciados à polícia por uma 

pessoa maldosa enquanto compartilhávamos o evangelho em um povoado. A polícia veio 



imediatamente e, sem sequer verificar a situação, me algemou, me arrastou para dentro de uma 

viatura e me levou à delegacia. Assim que entramos na sala de interrogatório, antes que eu tivesse 

chance de reagir, um oficial avançou em minha direção, agarrou meu colarinho e me esbofeteou 

com força várias vezes. Imediatamente fiquei tonto e comecei a ver estrelas e não pude evitar de 

tropeçar e cair de cabeça no chão. Eu estava sangrando pela boca e pelo nariz e meu rosto estava 

ardendo de dor. Quando viu isso, o policial perverso me chutou violentamente e rosnou entre 

dentes: “Seu merda, não finja comigo. Levante-se!” Dois outros oficiais se aproximaram, me 

puxaram pelos braços e me jogaram para o lado, e então os três começaram a me socar e chutar. 

Senti uma dor insuportável por todo o corpo; caí no chão e não consegui levantar. Eles olhavam 

para mim com olhares assassinos, encarando-me como um tigre olha sua presa. Um deles gritou 

comigo: "Qual é o seu nome? De onde você é? Por que você estava na casa daquele homem? Se 

você não falar, você vai apanhar para valer!” Eu orei silenciosamente a Deus, pedindo que Ele 

protegesse meu coração para que eu pudesse ficar calmo diante de Deus e que me desse fé e 

coragem para não ser intimidado por suas ameaças. Vendo que eu não estava falando, um policial 

de aparência realmente feroz pegou um bastão elétrico e o balançou de um lado para outro diante 

do meu rosto, fazendo-o estalar intencionalmente. Então ele apontou para mim e disse 

ameaçadoramente: “Você vai falar ou não? Se não falar, vou eletrocutá-lo até a morte”. Fiquei um 

pouco assustado com isso e rapidamente orei a Deus. “Ó Deus! Todas as coisas estão em Tuas 

mãos, incluindo este bando de oficiais perversos. Não importa como eles me tratem, isso acontece 

-com a Tua permissão. Estou disposto a me submeter às Tuas orquestrações e aos Teus arranjos. 

Só que minha estatura é muito pequena e estou me sentindo fraco e acuado. Por favor, dá-me fé e 

força e me protege para não que eu não me torne um Judas. Não deixes que eu perca meu 

testemunho diante de Satanás”. Depois de orar, uma passagem das palavras de Deus surgiu em 

minha mente: “A vida do Cristo ressuscitado está dentro de nós. Nós realmente 

carecemos de fé na presença de Deus, e que Deus ponha a verdadeira fé dentro de 

nós. A palavra de Deus de fato é doce! A palavra de Deus é um remédio poderoso! 

Envergonhe os demônios e Satanás! Se compreendermos a palavra de Deus, teremos 

apoio e Sua palavra rapidamente salvará nossos corações! Ela dissipa todas as coisas 

e faz com que tudo fique em paz. A fé é como uma ponte de um tronco só de árvore, 

os que se grudam abjetamente à vida terão dificuldade para cruzá-la, mas os que 

estão prontos a se sacrificar podem atravessá-la sem preocupação. Se o homem tem 

pensamentos tímidos e temerosos, ele está sendo enganado por Satanás. Ele teme 

que nós cruzemos a ponte da fé para entrar em Deus” (de ‘Capítulo 6’ das Declarações de 

Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). “É verdade!”, pensei. “Sinto tanto medo 

porque fui enganado pelas artimanhas de Satanás. Apesar da aparência feroz dos oficiais, tudo 

está nas mãos de Deus e Deus é minha salvaguarda. Devo me basear na minha fé e buscar apoio 

nas palavras de Deus para vencer Satanás!” Então, fiquei de boca fechada e, quando ele viu que eu 

não estava dizendo uma palavra sequer, o policial levantou o bastão e o apontou em minha direção. 



Fechei os olhos e cerrei os dentes, preparando-me para sentir o tormento da dor intensa, mas, 

embora o bastão encostasse em mim repetidas vezes, surpreendentemente não senti nada. Todos 

acharam aquilo realmente estranho e, perplexos, disseram: “Por que não está funcionando hoje? 

Deve estar com defeito — tente outro”. Então eles conseguiram outro para dar choques em mim, 

mas esse tampouco funcionou. Eu estava continuamente exclamando em meu coração: “Ó Deus, 

grato a Ti! Ouviste minha oração e estás me protegendo secretamente. És tão adorável, tão 

confiável! Deus, não importa o tipo de tortura cruel que enfrentarei no futuro, estou disposto a 

confiar em Ti de todo o coração. Estou determinado a permanecer firme em meu testemunho!” 

Mesmo vendo que seus bastões não estavam funcionando comigo, eles ainda não estavam 

dispostos a deixar por isso mesmo; então, eles me algemaram e acorrentaram, arrastaram para 

dentro de uma viatura e me levaram até um prédio de dois andares longe do povoado. 

Quando entramos, um policial sorriu friamente e disse em tom ameaçador: “Você pode ver 

que não há nada aqui e ninguém nunca encontrará este lugar. Agora que está aqui, se você ainda 

não falar, será seu fim. Você será enterrado aqui e ninguém jamais saberá. Pense bem — se você 

for esperto, vai nos dizer o que precisamos saber”. Meu coração quase saltou pela boca quando 

ouvi aquilo. Eu realmente não era capaz de imaginar o que faria comigo essa “Polícia do Povo” 

parada diante de mim, parecendo sedenta de sangue e agindo como bandidos do submundo. 

Rapidamente clamei a Deus em meu coração, pedindo que ele me desse forças e determinação 

para aguentar o sofrimento de modo que eu pudesse suportar a cruel tortura que estava por vir. 

Vendo que eu ainda me recusava a dizer uma palavra, dois dos policiais se lançaram violentamente 

contra mim e arrancaram todas as minhas roupas, depois me fizeram ficar de lado. Um deles 

apontou para o meu nariz e disse zombando: “Olhe para isso — você realmente não tem vergonha”. 

Outro começou a vasculhar minhas roupas por dentro e por fora como um cachorro faminto à 

procura de comida. Ele acabou encontrando apenas 30 yuans, depois balançou a cabeça e cuspiu 

as seguintes palavras: “Você não passa de um pobre bastardo!”, enquanto enfiava o dinheiro no 

próprio bolso. Isso fez com que eu sentisse raiva e ódio. Pensei: “Como esses policiais estão 

‘servindo o povo’? Eles não passam de um bando de trapaceiros e bandidos que tiranizam as 

pessoas e exploram o povo simples. Se eu não tivesse visto isso hoje com os próprios olhos, não sei 

quanto tempo eu continuaria sendo enganado pelas mentiras do governo do Partido Comunista 

Chinês”. Então percebi que a boa intenção de Deus estava por trás da minha prisão naquele dia; 

Deus não estava me fazendo sofrer de propósito, mas, em vez disso, isso estava acontecendo para 

que eu pudesse ver claramente a face perversa do Partido Comunista Chinês. Depois de mais ou 

menos dez minutos, entrou outro oficial com dois fios elétricos e um sorriso malicioso no rosto, 

gesticulou para mim ameaçadoramente e disse: “Assustado? No ano retrasado, havia outro 

criminoso que não queria falar, mas ele não suportou ser eletrocutado. Ele acabou 

desembuchando tudo. Tenho certeza de que abriremos a sua boca!” Vendo que eles me 

eletrocutariam, senti ódio e medo. Se esse tipo de tortura durasse tempo suficiente, com certeza 

eu morreria. Rapidamente fiz uma oração a Deus: “Deus, esses oficiais do mal são tão cruéis — 



tenho medo de não ser capaz de superar isso. Por favor, protege-me e me dá forças para que eu 

não me torne um Judas e Te traia por causa da fraqueza da minha carne”. Depois de orar, Deus 

me iluminou e me fez pensar neste hino da igreja: “Minha cabeça pode quebrar, e sangue pode 

fluir, mas a coragem do povo de Deus não se perderá. As exortações de Deus repousam no coração, 

decido humilhar Satanás, o diabo. Dor e dificuldades são predestinadas por Deus, suportarei 

humilhação para ser fiel a Ele. Nunca mais farei Deus chorar ou Se preocupar” (de ‘Desejo ver o 

dia da glória de Deus’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). “É verdade”, pensei. “O 

povo do reino precisa ter a integridade e a firmeza de alguém do reino — ser ávido por vida e temer 

a morte é covardia. Satanás tolamente pensa que pode me fazer trair a Deus através da tortura e, 

ao fazer isso, arruinar minha chance de alcançar a salvação. De forma alguma posso deixar que 

seu esquema frutifique, tampouco posso permitir que o nome de Deus seja envergonhado por 

minha causa”. Depois de ter pensado bem em tudo isso, senti uma explosão de força dentro de 

mim e ganhei coragem para enfrentar a tortura. 

Eu estava justamente pensando tudo isso, quando dois policiais correram para mim, 

empurraram-me de bruços no chão e depois puseram uma cadeira em cima mim, pressionando-a 

de cima para baixo. Outros dois oficiais se aproximaram, um de cada lado, e cada um deles pisou 

em uma das minhas mãos. Senti como se minhas mãos estivessem pregadas no chão — eu não 

conseguia me mexer. O policial com os fios elétricos pegou dois fios da caixa de circuitos, amarrou 

um deles em um dedo na minha mão esquerda e o outro em um dedo na minha mão direita e 

depois ligou a energia da caixa de circuitos. Uma corrente elétrica percorreu instantaneamente 

todos os nervos do meu corpo; era entorpecente e doloroso ao mesmo tempo e não pude deixar de 

ter espasmos no corpo inteiro. Foi tão doloroso que gritei. A polícia maligna enfiou um chinelo de 

espuma na minha boca. Eles me eletrocutaram várias vezes, causando tanta dor que fiquei 

completamente molhado de suor e, em pouco tempo, todas as minhas roupas ficaram ensopadas 

como se tivessem sido molhadas com água. Enquanto aplicava os choques elétricos, o policial 

continuava gritando para mim: “Você vai falar ou não? Vou eletrocutá-lo até a morte se não falar! 

É isso que você ganha por não falar!” Eu cerrei os dentes com força e me forcei a suportar a dor 

sem emitir um som sequer. Quando viram isso, começaram a manter a eletricidade ligada por mais 

tempo. Por fim, senti que não poderia aguentar por mais tempo e só desejava morrer. Usei o que 

restava de força no meu corpo para afastar os dois policiais que pressionavam a cadeira em cima 

de mim e depois bati minha cabeça contra o chão com força. Mas, estranhamente, esse piso de 

concreto duro de repente ficou tão macio quanto algodão e, por mais forte que eu batesse minha 

cabeça contra ele, isso não fazia efeito nenhum. Naquele momento, algumas linhas das palavras 

de Deus, que frequentemente haviam aparecido durante a comunhão, de repente me vieram à 

mente: “O sofrimento de algumas pessoas atinge um certo ponto e seus pensamentos 

se transformam em morte. Esse não é o verdadeiro amor a Deus; tais pessoas são 

covardes, não têm perseverança, são fracas e impotentes!” (de ‘Somente 

experimentando provações dolorosas é possível conhecer a beleza de Deus’ em “A Palavra 



manifesta em carne”). “Mesmo que sua carne sofra, você tem a palavra de Deus e tem a 

bênção de Deus. Você não pode morrer mesmo que deseje isso: você pode resignar-

se a não conhecer Deus e não obter a verdade se morrer?” (de ‘Somente buscando a 

verdade você pode obter mudanças em seu caráter’ em “Registros das falas de Cristo”). As palavras 

de Deus serviram como um lembrete gentil de que eu queria morrer por não ser capaz de suportar 

o sofrimento e de que eu não testemunharia a Deus, mas O envergonharia e trairia. Isso seria 

frouxo, seria covarde e certamente não envergonharia Satanás. O esclarecimento de Deus permitiu 

que eu percebesse que o chão repentinamente parecer macio era Deus me detendo 

silenciosamente, protegendo-me e não me permitindo morrer, na esperança de que eu pudesse ser 

testemunha no meio dessa terrível situação, envergonhando Satanás e dando glória a Deus. Ver o 

amor e a proteção de Deus foi imensamente inspirador para mim e silenciosamente tomei uma 

decisão: não importando como essa polícia do mal venha a me torturar, continuarei e, mesmo que 

eu esteja no meu último suspiro, vou gastá-lo bem e ser testemunha de Deus e absolutamente não 

O decepcionarei. Meu corpo inteiro se encheu de força — cerrei os dentes e me preparei para 

receber uma tortura elétrica ainda mais brutal. 

Vendo que eu ainda não estava cedendo, os policiais ficaram tão bravos que suas veias 

estavam inchadas. Eles lançavam olhares ferozes, rangiam os dentes e cerravam os punhos, 

parecendo ansiosos para me devorar. Um deles, completamente exasperado, atacou-me e agarrou 

um punhado dos meus cabelos, puxou minha cabeça com força, inclinou-se sobre meu rosto e 

gritou para mim com um olhar diabólico: “Seu merda, você vai falar ou não? Se não falar, vou 

arrancar sua pele e deixá-lo à beira da morte. É isso que você ganha por não falar!” Então ele soltou 

meu cabelo e gritou freneticamente para outro policial perverso: “Dê a ele  uma carga letal de 

eletricidade!” Incapaz de suportar essa carga mais alta, desmaiei. Eles jogaram água fria em mim 

para me acordar e continuaram com a tortura. Depois de vários choques, senti uma dor 

insuportável por todo o corpo. Eu realmente não aguentava mais e sentia que poderia morrer a 

qualquer segundo. Nessa crise, Deus me levou a pensar neste hino da igreja: “Na adversidade, a 

liderança das palavras de Deus fortalece meu coração; não consigo segurar o arado e olhar para 

trás. É tão raro poder aceitar o treinamento do reino, e realmente não posso perder esta chance de 

ser aperfeiçoado. Se falhar com Deus, eu me arrependeria pelo resto da vida. Se eu der as costas a 

Deus, serei condenado pela história. […] Meu coração valoriza apenas a verdade e é dedicado a 

Deus; nunca mais vou me rebelar e causar tristeza para Deus. Estou decidido a amar a Deus e 

permanecer totalmente dedicado a Deus, e nada e ninguém pode me impedir. E darei testemunho 

para glorificar a Deus, por mais difíceis que sejam as provações e tribulações. Vou viver uma vida 

significativa ao obter a verdade e a perfeição de Deus.” (de ‘Resoluto a permanecer totalmente 

dedicado a Deus’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Eu também pensei nestas 

palavras de Deus: “Se você tiver somente um sopro de vida, Deus não o deixará morrer” 

(de ‘Capítulo 6’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). 

Guiado pelas palavras de Deus, meu coração fraco voltou a se fortalecer. Eu pensei comigo mesmo: 



“Não importa o quanto vocês sejam selvagens, bando de demônios, só podem torturar minha carne 

e tornar minha vida pior que a morte, mas vocês nunca poderão mudar meu desejo de seguir a 

Deus. Quanto mais vocês me atormentam, mais claramente vejo suas faces malignas e mais firme 

estou na minha determinação de seguir a Deus. Não ousem imaginar que podem me fazer entregar 

um único irmão ou irmã — mesmo que isso signifique que eu morra hoje, ao menos dessa vez vou 

satisfazer a Deus!” Depois de estar disposto a sacrificar minha vida, testemunhei novamente a 

onipotência de Deus, bem como a misericórdia e o cuidado Dele por mim. Eles ainda me 

eletrocutaram várias vezes e, quando viram que eu estava tendo espasmos realmente sérios por 

todo o corpo, eles não ousaram continuar, com medo de eu morrer e eles serem responsabilizados. 

Mas eles ainda não haviam desistido — eles me levantaram do chão novamente, dobrando com 

força meus braços atrás das costas e amarrando-os firmemente com uma corda. Apertaram tanto 

que senti muita dor nos meus pulsos e, em pouco tempo, minhas mãos ficaram frias e inchadas; 

elas ficaram tão dormentes que perdi toda sensibilidade nelas. Os policiais malignos quiseram me 

pendurar para continuar a me torturar, mas toda vez que puxavam a corda, ela afrouxava. Eles 

fizeram muitas tentativas, mas cada uma delas foi malsucedida. Perplexos, eles disseram: “O que 

está acontecendo hoje? Está bem difícil lidar com corda — é realmente estranho! Talvez seja um 

sinal de que não devemos acabar com esse cara?” Um deles disse: “Esqueça! Basta por hoje. Está 

ficando tarde”. Aquele policial terrível que quis me pendurar pela corda teve de ceder, mas 

apontou para mim e disse em tom de ameaça: “Você teve muita sorte hoje, mas espere para ver o 

que tenho reservado para você amanhã!” Eu sabia que Deus havia me protegido mais uma vez, e 

agradeci várias vezes a Ele em meu coração. Nesse momento, as seguintes palavras de Deus me 

ocorreram: “Todas as coisas no universo estão em Minhas mãos. Se Eu falar, assim 

será. Se Eu ordenar, assim será. Satanás está abaixo dos Meus pés, no poço sem 

fundo!” (de ‘Capítulo 15’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em 

carne”). “Eu sou seu apoio e você deve ter o espírito do filho! Satanás está atacando 

em sua agonia final de morte, mas mesmo assim não conseguirá escapar do Meu 

julgamento. Satanás está sob os Meus pés e também é pisoteado sob os pés de vocês 

— é verdade!” (de ‘Capítulo 17’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta 

em carne”). Naquele dia, testemunhei pessoalmente a maravilhosa proteção de Deus para comigo 

e vivenciei pessoalmente que Deus realmente é todo-poderoso e que Ele governa tudo, que 

absolutamente tudo no céu e na terra está nas mãos Dele e que todas as coisas, vivas ou não, são 

inteiramente governadas por Deus. Vi que aqueles policiais perversos estavam particularmente 

sujeitos às orquestrações de Deus e, embora tivessem uma aparência selvagem, sem a permissão 

de Deus eles não teriam sido capazes de tocar um fio de cabelo da minha cabeça. Enquanto eu 

mantivesse minha fé em Deus e estivesse disposto a deixar minha vida para satisfazê-Lo, enquanto 

eu estivesse disposto a testemunhar por Ele, aqueles demônios certamente seriam envergonhados 

e derrotados. Essa era a personificação da onipotência de Deus e Seu triunfo total! 

Aqueles policiais me torturaram naquele pequeno prédio de dois andares sem parar das 14h 



às 18h antes de me levar de volta à delegacia. Quando voltamos, eles me colocaram dentro de uma 

cela de ferro e não me deram nada para comer ou beber. Com frio, faminto e fisicamente fraco, 

encostei-me nas barras da cela e recordei tudo o que havia acontecido naquele dia. Algumas 

palavras de Deus me vieram à mente: “Ah, essa gangue de cúmplices![1] Eles descem entre 

os mortais para entregar-se aos prazeres e incitar a desordem. A perturbação deles 

causa volubilidade no mundo e traz pânico ao coração do homem; e eles tanto 

distorceram o homem que o homem agora se assemelha a bestas de feiura 

insuportável, sem possuir o menor traço do homem santo original. Eles desejam até 

assumir o poder como tiranos na terra. Impedem a obra de Deus de forma que ela 

mal possa seguir adiante e trancam o homem como se fosse atrás de paredes de 

bronze e aço. Depois de cometer tantos pecados e causar tantos problemas, como é 

que podem esperar qualquer outra coisa que não seja castigo?” (de ‘Obra e entrada (7)’ 

em “A Palavra manifesta em carne”). Comparando as palavras de Deus com os fatos, finalmente 

vi claramente que os policiais que eu tinha admirado no passado eram de fato incrivelmente 

selvagens e cruéis. Eles parecem muito dignos e sempre falam muito de dever e integridade, 

assumindo ares de benevolência como “servidores do povo”, mas, na verdade, são um bando de 

bestas brutais e insensíveis, demônios que podem matar alguém sem pestanejar. O que havia de 

errado em eu ter fé? O que havia de errado em eu adorar a Deus? Aqueles oficiais perversos me 

viam como um inimigo mortal e me tratavam com brutalidade desumana, levando-me à beira da 

morte. Como um ser humano poderia ser capaz de tais coisas? Não são coisas que apenas um 

demônio poderia fazer? Só então percebi que aqueles policiais pareciam humanos por fora, mas 

por dentro, sua essência era a de demônios e espíritos malignos que odeiam a verdade e odeiam a 

Deus e que são os inimigos naturais de Deus. Eles vieram ao mundo especificamente como 

espectros vivos para prejudicar e devorar pessoas. Eu estava cheio de ódio por eles e, ao mesmo 

tempo, cheguei a ter uma profunda noção da bondade e amabilidade de Deus. Embora eu tivesse 

caído em um covil do diabo, Deus estava sempre comigo e estava me protegendo silenciosamente, 

encorajando-me e me consolando com Suas palavras e me dando fé e força para poder aguentar 

aqueles demônios me torturando e me destruindo repetidamente. Até nas várias vezes em que 

estive à beira da morte, Deus me protegeu com Seu grande poder, salvando-me da minha morte. 

O amor de Deus por mim é muito real! Silenciosamente eu exortei a mim mesmo: não importa 

como esses demônios me torturem no futuro, eu darei testemunho e satisfarei a Deus. O 

esclarecimento e a orientação das palavras de Deus confortaram meu coração e minha dor física 

foi significativamente aliviada. Acompanhado pelo amor de Deus, superei a longa noite. 

No dia seguinte, dois oficiais vieram parar na frente da cela depois de terem tomado o café da 

manhã. Um deles sorriu maliciosamente e disse: “Como você está? Você teve algum tempo para 

pensar sobre as coisas ontem à noite? Então, vai falar ou não?” Eu olhei para ele, mas não 

respondi. Ao ver isso, ele imediatamente mudou seu tom — ele enfiou a mão na cela, pegou um 

punhado do meu cabelo e me puxou para bem perto do seu rosto. Ele então queimou meu nariz 



com a ponta do cigarro e, olhando-me ferozmente, disse: “Estou lhe dizendo, muitos criminosos 

passam por aqui e mesmo os mais relutantes em falar não conseguem escapar da minha mão. 

Mesmo que você não morra aqui, ainda esfolarei você vivo!” Pouco depois, mais dois oficiais 

entraram; eles abriram a cela e me puxaram para fora. A essa altura, minhas pernas estavam 

bambas e fracas e eu não conseguia me manter em pé. Desabei no chão. Um dos policiais pensou 

que eu estava fingindo, então veio até mim e me chutou algumas vezes, gritando: “Você acha que 

vai se fingir de morto comigo?” Dois outros oficiais me ergueram e, socaram meu rosto e a parte 

superior do corpo. Depois de fazerem isso por algum tempo, eles viram que meu corpo estava 

flácido como um cadáver, escorria sangue do meu nariz e da boca e meu rosto havia sido espancado 

até virar uma massa ensanguentada e inerte. Um deles disse: “Esqueça, vamos parar. Parece que 

ele não vai durar muito e, se ele morrer em nossas mãos, isso nos causará um bocado de 

problemas”. Só então eles pararam seu ataque violento contra mim e me deixaram de lado. Eu 

podia ouvi-los conversando baixinho entre si e um deles disse: “Em todo o meu tempo como 

policial, nunca vi alguém tão resistente quanto ele. Ele não disse uma única palavra todo esse 

tempo — isso é realmente surpreendente!” Parecia que eu conseguia ouvir o som de Satanás 

baixando a cabeça, suspirando desanimado nas palavras deles e pude vê-lo fugindo em pânico 

diante do fracasso. Também pude ver Deus sorrindo por ter conquistado glória e senti uma alegria 

indescritível. Silenciosamente dei graças a Deus e não consegui parar de cantar um hino da igreja, 

“O reino”, dentro do meu coração: “Deus é meu apoio, o que há para temer? Quero lutar com 

Satanás até o fim. Deus nos levanta, devemos deixar tudo para trás e lutar para dar testemunho 

de Cristo. Deus cumprirá Sua vontade na terra. Dedicarei meu amor e lealdade a Deus. Darei as 

boas-vindas ao retorno de Deus quando Ele descer em glória, e me reencontrarei com Ele quando 

o reino de Cristo for realizado. […] Da adversidade surgem bons soldados vitoriosos. Somos 

vitoriosos com Deus e nos tornamos testemunho Dele. Olhe para o dia em que Deus receberá 

glória, o que vem com força irresistível. Todos os povos fluem para esta montanha, caminhando 

na luz de Deus. O esplendor inigualável do reino deve se manifestar no mundo todo” (de “Seguir 

o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Quanto mais eu cantava, mais eu me enchia de energia. Senti 

que seguir a Deus, ser capaz de experimentar esse tipo de opressão e sofrimento, era 

verdadeiramente uma honra para mim. Minha fé cresceu exponencialmente e eu jurei lutar contra 

Satanás até o fim. Foi assim que eu consegui superar outro dia. 

Um policial chegou por volta das 9h do terceiro dia. No momento em que entrou, ele se 

apresentou a mim e disse que era o chefe de polícia da delegacia. Ele se postou na minha frente e, 

com fingida gentileza, disse: “Você realmente sofreu. Estive no município em reuniões nos últimos 

dias; acabei de retornar e ouvi a respeito do que está acontecendo com você. Eu os repreendi de 

forma muito severa — como eles poderiam simplesmente bater em alguém tão arbitrariamente 

sem antes entender a situação? Isso realmente passou dos limites”. Eu não pude deixar de me 

sentir confuso diante dessa inesperada “amabilidade” de um policial perverso, mas, nesse 

momento, recebi um lembrete de algumas das palavras de Deus: “Em todos os momentos, 



Meu povo deve estar alerta aos ardilosos esquemas de Satanás” (de ‘Capítulo 3’ das 

Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). Eu percebi que esse 

era um dos truques de Satanás — quando vê que morder não está funcionando, ele tenta soprar 

na tentativa de me fazer trair a Deus e entregar a igreja. Meu coração se iluminou e senti uma 

sensação de confiança interior. Eu pensei: “A sabedoria de Deus é exercida com base nas 

artimanhas de Satanás. Portanto, não importa o quão esperto e astuto você seja, velho demônio, 

eu tenho as palavras de Deus para me guiar. Você está sonhando se acha que seus truques serão 

bem-sucedidos!” Não importando quantas “coisas legais” ele dissesse para me seduzir, eu não 

daria a mínima para ele. Vendo que tudo era em vão, não lhe restou outra escolha a não ser ir 

embora. Depois disso, dois outros policiais entraram e gritaram comigo, enfurecidos: “Seu 

merdinha, espere só. Se você não falar, nunca sairá daqui! Podemos condená-lo sem nenhuma 

evidência. Só espere e veja!” Eu estava bem calmo diante das suas ameaças, pensando comigo 

mesmo: “Eu acredito que tudo está nas mãos de Deus e receber ou não uma sentença também está 

em Suas mãos. Esses demônios não têm a última palavra. É Deus que tem a última palavra. Não 

importa o que aconteça, eu acredito que há sentido em tudo que Deus faz e eu estou disposto a 

obedecer até o fim”. 

A polícia não tinha nenhuma evidência para uma condenação, mas ainda não estava disposta 

a me soltar. Eles me negaram comida e água por vários dias seguidos. Naquela noite, eu estava 

com tanta fome que não tinha força física e me perguntei se acabaria morrendo de fome se as 

coisas continuassem desse jeito. Só então eu pensei: “O destino das pessoas está nas mãos de Deus; 

então, se Deus não quiser que alguém morra, ele não morrerá. Tudo o que eu tenho a fazer é me 

submeter aos arranjos e às orquestrações de Deus”. Pouco tempo depois, a polícia trouxe seis 

pessoas que haviam sido flagradas jogando. As seis fizeram com que os oficiais comprassem para 

cada um deles cerca de meio quilo de bolinhos, e os oficiais trouxeram cerca de três quilos e meio. 

Eles acabaram pagando suas multas e foram rapidamente soltas; pouco antes de sair, eles me 

deram os bolinhos restantes sem o conhecimento da polícia. Mais uma vez, vi que tudo, pessoas, 

eventos e coisas, é orquestrado pelas mãos de Deus. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu 

fiquei tão comovido que nem sei como explicar. Apenas senti como Deus é adorável e maravilhoso! 

Embora eu tivesse caído no covil dos demônios, Deus esteve do meu lado o tempo todo, cuidando 

de mim e me acompanhando, agindo como minha força interior de vida, apoiando-me para 

superar a repetida tentação de Satanás. Ele também mostrou compaixão pela minha fraqueza, 

ajudando-me a superar essas dificuldades. Deus é tão prático e Seu amor é tão real!  

No sexto dia, a polícia tinha sido totalmente incapaz de encontrar qualquer evidência para me 

condenar por algum crime; então, ela acabou me multando em 200 yuans e me deixou ir embora. 

Eu estava profundamente ciente de que Deus estava governando tudo isso e que Ele sabia ao certo 

quanto sofrimento eu deveria suportar e quantas estradas eu deveria percorrer — Deus não 

permitiria que eu sofresse um único dia que não fosse necessário sofrer. Eu sabia que a polícia não 

queria me deixar ir naquele dia porque, devido a sua natureza diabólica e sinistra, ela nunca me 



deixaria ir embora tão facilmente. Mas Deus não mais permitiria isso, então eles não tinham mais 

o que dizer a respeito. Isso também me permitiu ver que Satanás e seus demônios estão prestando 

serviço a Deus enquanto Ele aperfeiçoa Seu povo escolhido e, embora possam parecer muito 

ferozes, Deus governa sobre tudo. Enquanto nos apoiarmos verdadeiramente em Deus e nos 

submetermos a Ele, Ele nos protegerá para que possamos vencer todas as forças demoníacas e 

atravessar o perigo até estarmos seguros. 

Fui torturado por seis dias completos na delegacia de polícia e a experiência extraordinária 

desses seis dias me ajudou a ver verdadeiramente o semblante repulsivo do governo do Partido 

Comunista Chinês e sua natureza e essência malignas e reacionárias. Vi que é um demônio inimigo 

de Deus e que é formado por uma gangue de bandidos. Também me permitiu entender a 

onipotência, soberania, maravilha e sabedoria de Deus e experimentar pessoalmente o amor e a 

salvação de Deus; eu passei a entender que Ele é um Deus todo-poderoso, fiel, grandioso e amável 

e que Ele é o Único que eternamente merece a confiança e a adoração da humanidade. Mais que 

isso, Ele é digno do amor da humanidade. Essa experiência se tornou um ponto de virada na minha 

vida de fé, porque, sem ela, eu nunca teria desenvolvido um verdadeiro ódio por Satanás, nem 

teria adquirido uma verdadeira compreensão de Deus. Logo minha fé em Deus teria sido muito 

vazia e eu não seria capaz de alcançar a salvação completa. Somente passando por essa brutal 

perseguição e opressão do governo do Partido Comunista Chinês, eu consegui saber o que são 

Satanás e demônios, o que é o inferno na terra e o que são as forças obscuras e perversas. E 

somente através dessa experiência eu pude perceber a enorme graça e compaixão que Deus estava 

me mostrando pelo fato de eu — que havia nascido na China, nessa terra tão escura, perversa e 

imunda — ter podido escapar das garras de Satanás e seguir a senda da fé e buscar a luz da vida! 

Eu também experimentei a autoridade e o poder de das palavras de Deus. As Suas palavras 

realmente podem transformar a vida de uma pessoa, podem salvar as pessoas da influência de 

Satanás e ajudá-las a superar as garras da morte. Também experimentei genuinamente que só 

Deus é capaz de verdadeiramente amar e salvar as pessoas, ao passo que tudo o que Satanás e seus 

demônios podem fazer é enganar, prejudicar e devorar as pessoas. Agradeço a Deus por usar a 

opressão do Partido Comunista Chinês para que eu possa distinguir entre certo e errado, ver 

claramente o bem e o mal. A partir desse dia, vou procurar entender e obter mais da verdade, a 

fim de alcançar o verdadeiro conhecimento de Deus e difundir ativamente o evangelho de Deus e 

dar testemunho do Seu nome, para que mais pessoas possam vir diante de Deus e adorá-Lo! 

 

Nota de rodapé: 

1. Os “cúmplices” são da mesma laia do “bando de criminosos”. 

 

30. Através do sofrimento, o amor de Deus está comigo 

Por Li Ling, Província de Henan 

Meu nome é Li Ling, e completei 76 anos este ano. Ganhei fé no Senhor Jesus em 1978, depois 



de adoecer, e durante esse período recebi muitas de Suas graças. Isso realmente me inspirou para 

trabalhar entusiasticamente pelo Senhor; fui para todos os lugares, proferindo sermões e 

compartilhando o evangelho, bem como acolhendo irmãos e irmãs em minha casa. Nossa igreja 

cresceu rapidamente, tornando-se uma congregação de mais de 2 mil pessoas e, como resultado, 

o governo do Partido Comunista Chinês (PCC) logo começou a nos oprimir. A polícia veio e 

revistou minha casa várias vezes, em um esforço para me impedir de praticar minha fé e 

disseminar o evangelho, e toda vez que eles apareciam levavam algo de valor e qualquer coisa que 

pudesse ser carregada embora — até lâmpadas. Além disso, fui presa por policiais do 

Departamento de Segurança Pública (DSP) e detida mais de uma dúzia de vezes. Aceitei a obra de 

Deus Todo-Poderoso dos últimos dias em 1996 e, dois anos depois, fui presa novamente e sofri e 

perseguição pelo governo do PCC, mas desta vez foi ainda mais enlouquecido. Vivenciei em 

primeira mão o quão incrivelmente difícil era colocar sua fé em Deus em um país ateu como a 

China. Apesar de todas essas dificuldades, eu ainda era capaz de sentir a salvação e o amor de Deus 

por mim. 

No meio da madrugada, em um dia de maio de 1998, pouco depois das duas da manhã, o som 

de alguém batendo em minha porta me despertou de um sono profundo. Não consegui evitar de 

ficar nervosa e pensei: “É provável que seja a polícia! Há cinco irmãos e irmãs de fora da cidade 

aqui para disseminar o evangelho. Como posso protegê-los?” Entrei em pânico. Antes que eu 

conseguisse chegar à porta, a polícia a arrombou com um estrondo. O chefe da Seção de Segurança 

Política do DSP, com sua arma em punho, e mais de uma dúzia de policiais com bastões elétricos 

invadiram agressivamente. Assim que cruzou o limiar, um policial se virou para mim, me chutou 

violentamente e gritou: “Que diabos? Você já foi presa tantas vezes, mas ainda assim tem a ousadia 

de acreditar em Deus! Anote minhas palavras, vou me certificar que você perca tudo o que tem e 

que sua família seja destruída!” Os policiais malignos começaram a gritar nos quartos. “Polícia, 

levantem-se imediatamente!” Sem sequer esperar que os outros irmãos e irmãs vestissem suas 

roupas, eles nos algemaram, dois a dois, nos revistaram e também pegaram um anel que eu estava 

usando. Então começaram a revistar o lugar inteiro, revirando até meu depósito de farinha e 

espalhando tudo pelo chão. Eles simplesmente jogavam coisas por todo o chão. Acabaram levando 

embora onze gravadores, uma televisão, um ventilador, uma máquina de escrever e mais de 200 

livros das palavras de Deus. Eles até arrombaram as gavetas do meu filho e roubaram mil yuans 

que ele acabara de receber de salário. Bem na hora em que mais ou menos uma dúzia de policiais 

estava nos levando para a delegacia, meu filho chegava em casa do trabalho. Assim que viu que 

seu salário havia sido roubado, ele correu até os policiais e pediu seu dinheiro de volta. Um dos 

policiais disse maliciosamente: “Vamos verificar na delegacia e, se ele for seu, devolveremos para 

você”. Mas, em vez disso, naquela noite, vieram prender meu filho pelo crime de “obstrução de 

assuntos oficiais”. Felizmente, ele já havia se escondido, caso contrário, também teria sido preso.  

A polícia levou os livros confiscados e outros itens para a delegacia, e depois manteve nós seis 

trancafiados separadamente na Secretaria de Segurança Pública do Condado de um dia para o 



outro. Sentada ali, eu simplesmente não conseguia encontrar alguma tranquilidade que durasse 

muito tempo. Lembrei-me de minha prisão, em 1987; fui abusada física e verbalmente pela polícia 

e fui praticamente torturada até a morte. Também vi com meus próprios olhos um jovem de 20 

anos ser espancado até a morte pela polícia em menos de duas horas, e uma mulher afirmou que 

havia sido estuprada por dois policiais, que se revezavam durante o interrogatório. Os policiais 

também colocavam pessoas em bancos de tigre, as queimavam com ferro de soldar e 

eletrocutavam suas línguas com bastões elétricos, a ponto de não restar sangue. Eles usavam todos 

os tipos de táticas desprezíveis e monstruosas para torturar as pessoas — é uma atrocidade 

absoluta. Durante mais de uma dúzia de prisões, presenciei e passei pessoalmente por essa tortura 

cruel e impiedosa da polícia. Eles são capazes de cometer qualquer atrocidade. Mais uma vez, estar 

àquele “portão do inferno” e ouvir a polícia dizer que eu seria “esfolada viva” me deixou 

aterrorizada. Eles haviam levado tantas coisas de minha casa naquele dia e também prendido 

vários outros irmãos e irmãs. Não havia como me soltarem facilmente. Então orei a Deus em meu 

coração. “Oh, Deus! Sei que caímos nas mãos da polícia hoje com Tua permissão. Estou me 

sentindo muito fraca, porque eles são todos demônios sem qualquer humanidade e, por isso, 

imploro que me dês coragem e sabedoria e me dês as palavras certas para dizer. Estou disposta a 

testemunhar por Ti — definitivamente não serei um Judas e não trairei a Ti! Sobretudo, espero 

que protejas os outros que foram presos para que eles possam permanecer firmes nessa situação. 

Deus, Tu és o Rei de todo o universo, e todos os eventos, todas as coisas estão sujeitas ao Teu 

domínio e arranjos. Eu acredito firmemente que, enquanto eu puder genuinamente confiar em Ti, 

Tu certamente nos levarás a superar a influência das trevas de Satanás.” Deus me iluminou 

enquanto eu orava, trazendo à minha mente estas palavras Dele: “A vida transcendente de 

Cristo já apareceu, não há nada para você temer. Satanás está sob nossos pés e seu 

tempo é limitado. […] Seja leal a Mim acima de tudo, avance com bravura; Eu sou 

sua rocha forte, confie em Mim!” (de ‘Capítulo 10’ das Declarações de Cristo no princípio em 

“A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me encheram de fé. É verdade — Deus é 

todo-poderoso e Satanás sempre será derrotado às mãos de Deus. Sem a permissão de Deus, ele 

não pode tocar um fio de cabelo em minha cabeça. Lembrei como havia sido presa tantas vezes 

pelo governo do PCC desde que ganhei minha fé; eu não tinha superado esses desafios vez após 

vez sob a proteção de Deus? Também lembrei do profeta Daniel, como ele e três de seus amigos 

foram incriminados por pessoas más, depois jogados na cova dos leões e queimados em uma 

fornalha ardente, tudo porque eles defenderam o nome de Jeová e adoraram a Deus Jeová. No 

entanto, eles tinham a proteção de Deus e ficaram ilesos. Pensando nisso tudo, de repente a 

coragem brotou dentro de mim e me senti cheia de força. Eu sabia que, por mais que Satanás me 

oprimisse ou me prejudicasse, com Deus como minha retaguarda forte, eu nada tinha a temer. Eu 

estava disposta a confiar em minha fé e cooperar com Deus, para testemunhar por Deus diante de 

Satanás. 

A polícia começou a me interrogar na manhã seguinte. Um policial que me interrogou em 



várias outras ocasiões olhou para mim, bateu na mesa e disparou: “Então é você de novo, sua 

cadela velha. Você caiu em minhas mãos novamente. Se você não disser tudo o que sabe desta vez, 

vai se meter em sérios problemas! Fale! Onde estão todas aquelas pessoas que estavam 

hospedadas em sua casa? Quem é o líder da igreja? De onde vieram esses livros? A quem pertence 

a máquina de escrever?” Eu não pude deixar de começar a me sentir nervosa; aquele policial era 

tão cruel, tão arrogante e não hesitaria em espancar alguém até a morte. Abaixei timidamente a 

cabeça e não emiti nenhum som, o tempo todo orando silenciosamente a Deus para cuidar de meu 

coração. Ao ver que eu não estava falando, o policial começou a lançar abusos contra mim. “Sua 

velha, não adianta ameaçar um porco morto com água escaldante!” Ele correu em minha direção 

ao gritar e desferiu um chute voador em meu esterno. Voei para trás vários metros e caí de costas 

no chão. Doeu tanto que eu não conseguia recuperar o fôlego. Indisposto a me soltar, ele correu 

em minha direção, levantando-me do chão pelas roupas e disse: “Sua cadela velha idiota! Não vou 

permitir que você morra hoje, mas vou me certificar de que sua vida não valerá a pena ser vivida. 

Você vai viver uma vida de sofrimento!” Ao dizer isso, ele me deu um choque com seu bastão 

elétrico; ao vê-lo emitir luz azul, senti muito medo. Orei silenciosamente a Deus vez após vez, e 

nesse momento algumas de Suas palavras vieram à minha mente: “Você deve suportar tudo, 

deve renunciar a tudo que tem e fazer tudo que puder para Me seguir, pagando 

qualquer preço por Mim. Esse é o tempo em que testarei você; você Me oferecerá sua 

lealdade? Você Me seguirá com lealdade até o fim da estrada? Não tema; com Meu 

apoio, quem poderia jamais bloquear o caminho? Lembre-se disso! Lembre-se! 

Tudo que ocorre é por Minha boa intenção e está sob Minha observação. Será que 

cada palavra e cada ação sua podem seguir a Minha palavra? Quando as provas de 

fogo caírem sobre você, você se ajoelhará e chamará? Ou se acovardará, incapaz de 

seguir em frente?” (de ‘Capítulo 10’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra 

manifesta em carne”). Através das palavras de Deus, eu não só me senti forte e encorajada, mas 

também ganhei entendimento de Sua vontade. A provação pela qual eu estava passando naquele 

instante era um momento para Deus me testar. Aquele policial estava me torturando fisicamente 

na tentativa de me fazer trair a Deus, mas a vontade de Deus era que eu oferecesse minha devoção 

e amor a Ele. Ele estava depositando Suas esperanças em mim, então eu simplesmente não podia 

ceder à carne e me curvar às forças de Satanás. Eu sabia que tinha que ficar de forma resoluta do 

lado de Deus e dar um testemunho retumbante para Ele. O policial me atacou loucamente com 

seu bastão, e onda após onda da corrente elétrica atravessou meu corpo, forçando-o a se apertar e 

se contrair em uma bola. Enquanto desferia choques em mim, ele gritava: “Fale! Se você não falar, 

vou te eletrocutar até a morte!” Cerrei os dentes e ainda não disse uma palavra. Ao ver isso, ele 

explodiu de raiva. Naquele momento, eu odiava aquele demônio demente até a medula dos meus 

ossos. O homem foi criado por Deus; crer Nele e adorá-Lo é correto e apropriado sem dúvida, mas 

o governo do PCC resiste loucamente a Deus, brutalmente oprimindo e perseguindo os crentes, 

não poupando nem mesmo a mim, uma mulher idosa de 60 anos. Eles até queriam provocar a 



minha morte! Quanto mais me prejudicavam, mais eu cerrava meus dentes com ódio, e jurei 

dentro do meu coração: mesmo que isso signifique a minha morte, eu darei testemunho de  Deus. 

Não serei uma traidora que vive uma existência vergonhosa, inspirando a zombaria de Satanás. O 

policial se cansou de me bater e gritar comigo, então, vendo que eu ainda não falava nada, um dos 

policiais tentou me persuadir: “Você já é tão velha — para que serve tudo isso? Simplesmente diga-

nos o que queremos saber, quem lhe deu essas coisas e onde vivem essas pessoas e nós a levaremos 

para casa”. Deus me iluminou para enxergar esse estratagema de Satanás, então continuei não 

dizendo nada. Vendo que eu não abriria minha boca, ele de repente se tornou hostil e começou a 

me ameaçar. “Diga a verdade e você não receberá uma sentença tão pesada, caso contrário, você 

receberá um tratamento mais severo. Se você não falar, será condenada a 12 anos e ficará presa 

pelo resto da vida!” Senti um zumbido na cabeça quando o ouvi dizer que pegaria 12 anos e pensei: 

“Estou em um estado físico tão ruim que não suportaria um ano sequer, muito menos 12. Talvez 

eu acabe morrendo na prisão”. A ideia de passar o resto dos meus dias em uma prisão sombria e 

desprovida de luz do sol me deixou incrivelmente triste. Eu conseguiria aguentar sem a vida da 

igreja e o sustento das palavras de Deus? Sentindo-me perdida, orei silenciosamente a Deus. Ele 

imediatamente me iluminou, me fazendo pensar nessas Suas palavras: “De tudo o que ocorre 

no universo, não há nada sobre o que Eu não tenha a palavra final. O que existe que 

não esteja em Minhas mãos?” (de ‘Capítulo 1’ das Palavras de Deus para todo o universo em 

“A Palavra manifesta em carne”). E isso é fato! O destino dos seres humanos está nas mãos de 

Deus, e todos os eventos e todas as coisas estão sujeitas ao Seu domínio e arranjos. Sem exceção, 

o que Deus diz é o que vale; se Deus não permitir que eu vá para a prisão, a polícia não tem nenhum 

poder, mas se Ele permitir, eu me submeterei a ir para a prisão sem reclamar. Pedro foi capaz de 

se submeter ao julgamento e castigo de Deus, a provações e tribulações. Ele mesmo não teve 

escolha, e ele se entregou completamente a Deus e obedeceu aos arranjos de Deus. No final, ele foi 

crucificado de cabeça para baixo por Deus — ele obedeceu ao ponto da morte e tornou-se uma 

vanguarda de amor por Deus. Eu sabia que precisava aprender com o exemplo de Pedro naquele 

dia e me colocar nas mãos de Deus. Mesmo que isso significasse uma condenação à prisão 

perpétua, eu ainda tinha que me submeter a Deus. A polícia acabou me mandando para uma casa 

de detenção. 

Na casa de detenção, eu senti como se estivesse num inferno. Não havia janelas nas celas, não 

havia iluminação elétrica, e mais de 20 pessoas ficavam amontoadas em uma cela de apenas 10 

metros quadrados. Éramos obrigados a comer, beber e fazer nossas necessidades fisiológicas 

dentro da cela. Havia pequenas poças de água por todo o chão e algumas esteiras estendidas, mas 

não havia cobertores ou lençóis. Todas nós tínhamos que deitar naquelas poças de água para 

dormir. Havia um balde que era usado como privada no canto, e havia mosquitos e moscas em 

todos os lugares. O cheiro era tão ruim que eu mal conseguia respirar; todas sempre procuravam 

um espaço perto do portão de ferro para que pudessem respirar um pouco pela abertura de menos 

de 30 centímetros. Fazia muito calor no verão e havia tantas pessoas amontoadas naquela pequena 



cela que muitas presas ficavam nuas, sem vestir nada. Brigas eram frequentes entre prisioneiras 

por ninharias, e elas usavam obscenidades constantemente. Nossas refeições diárias eram f eitas 

de sopa de farinha meio cozida e macarrão fino e legumes cozidos sem óleo ou sal. Havia sempre 

lodo deixado no fundo da tigela, e todas as prisioneiras tinham diarreia. Um dia, durante a 

chamada, quando estávamos tomando um pouco de ar fresco, sem querer, falei o número de 

prisioneira errado. O policial penitenciário ficou furioso e gritou “Olhe para você, tão patética! E 

você é uma crente em Deus!” Então pegou seu sapato de couro e me bateu no rosto com ele dez 

vezes, deixando meu rosto roxo. Todas as minhas colegas de cela ficaram encrencadas por minha 

causa e foram agredidas dez vezes. Seus rostos também ficaram roxos; elas ficaram cobrindo seus 

rostos e choravam de dor. A partir de então, o agente penitenciário passou a me obrigar a lavar 

seus uniformes, camisas e roupas de cama. Um dos guardas superiores operava um albergue em 

sua casa e trazia todas as roupas de cama para eu lavar. Depois de limpas, eu era obrigada a 

costurá-las todas à mão. Eu ficava tão exausta no final de cada dia que meu corpo inteiro ficava 

sensível e dolorido; eu realmente sentia como se estivesse desmoronando. Em apenas alguns dias, 

minhas mãos ficaram inchadas. Às vezes, quando eu realmente não aguentava e descansava por 

um momento, o agente penitenciário me repreendia cruelmente, então eu não tinha escolha senão 

continuar trabalhando, derramando lágrimas. Quando era hora de descansar à noite, mesmo que 

eu estivesse com sono e fisicamente cansada, eu ainda não conseguia dormir bem. Meus braços 

estavam sensíveis e doloridos e minhas costas doíam tanto que não conseguia endireitá-las. 

Minhas pernas também ficavam dormentes. Até hoje, só consigo levantar meus braços quarenta 

ou cinquenta graus — nem consigo esticá-los. Eu desenvolvi sérios problemas gastrointestinais 

por fazer tanto trabalho duro sem conseguir comer o suficiente, o que frequentemente me dava 

diarreia. Em cima de tudo isso, as feridas causadas por ser espancada por aqueles policiais 

maldosos nunca sararam por completo. Minha saúde piorava cada vez mais. Mais tarde, 

desenvolvi uma febre baixa persistente, e os guardas da prisão me recusaram tratamento. Mesmo 

contra a minha vontade, fiquei fraca e pensei: “Nessa idade, se esse tipo de tortura continuar, 

posso morrer muito em breve”. Um sentimento de desolação e desamparo brotou dentro do meu 

coração e, na minha dor, orei a Deus. “Ó Deus, estou muito fraca agora, e não sei qual é Tua 

vontade. Deus, por favor, me guia para que eu possa testemunhar por Ti durante isso e satisfazer-

Te”. Clamei a Deus do fundo do meu coração repetidamente, e sem que eu percebesse, Deus me 

iluminou, trazendo à minha mente um hino das palavras de Deus. Cantarolei esse hino baixinho: 

“Deus Se tornou carne desta vez para fazer tal obra, para concluir a obra que Ele 

ainda há de terminar, para levar esta era ao fim, para julgar esta era, para salvar os 

pecadores mais profundos do mundo do mar de aflição e os transformar 

completamente. Muitas são as noites de insônia que Deus suporta em prol da obra 

da humanidade. Das alturas às mais baixas profundezas, Ele desceu ao inferno vivo 

no qual o homem vive para passar Seus dias com o homem; Ele nunca Se queixou da 

mesquinharia entre os homens, nunca censurou o homem por sua desobediência, 



mas resiste à maior humilhação quando realiza pessoalmente Sua obra. Como Deus 

poderia pertencer ao inferno? Como Ele poderia passar Sua vida no inferno? Mas 

para o bem de toda a humanidade, para que toda a humanidade possa encontrar 

descanso mais cedo, Ele suportou a humilhação e sofreu injustiça para vir à terra e 

entrou pessoalmente no ‘inferno’ e no ‘Hades’, na cova do tigre, para salvar o 

homem” (de ‘Cada estágio da obra de Deus é para a vida do homem’ em “Seguir o Cordeiro e 

cantar cânticos novos”). Enquanto eu cantarolava e cantarolava, lágrimas rolavam continuamente 

pelo meu rosto, e pensei em como Deus é supremo, e ainda assim Ele Se humilhou duas vezes para 

Se tornar carne, sofrendo infinito sofrimento e humilhação para salvar a humanidade. Ele não só 

foi submetido à resistência e condenação da humanidade corrupta, mas também sofreu opressão 

e perseguição pelo governo do PCC. Deus não tem culpa, e Seu sofrimento é para que a 

humanidade possa levar uma vida boa e feliz no futuro. A dor e a humilhação que Ele sofreu foram 

enormes, mas Ele nunca reclamou ou Se queixou a ninguém. A dor que eu estava sofrendo na 

época foi a bênção de Deus vinda sobre mim e, por trás de tudo, estava a vontade de Deus. Foi 

para que eu pudesse ver a essência maligna desses demônios e então me rebelar contra Satanás, 

escapar da influência sombria de Satanás e alcançar a salvação completa. No entanto, eu não tinha 

entendido as boas intenções de Deus, tornando-me negativa e fraca depois de apenas um pouco 

de sofrimento. Comparando isso com o amor de Deus, vi que eu era incrivelmente egoísta e 

rebelde. Então decidi que, por mais amargas ou difíceis as coisas se tornassem, eu satisfaria a Deus 

e não faria mais nada para magoá-Lo. Jurei por minha vida que daria testemunho de Deus. Depois 

que me submeti, vi os atos de Deus. Depois que a polícia me prendeu, Deus levantou minha irmã, 

que não era crente, para que ela pagasse à polícia uma multa de 16 mil yuans, além de uns outros 

mil yuans por meu alojamento e pensão, e fui liberada. 

Embora eu tivesse sofrido tortura na carne durante meus três meses de prisão, eu tinha visto 

a verdadeira face do bando de demônios do governo do PCC e sua resistência a Deus. Sofrer várias 

prisões pelo governo do PCC também me deu um entendimento prático da obra de Deus, de Sua 

onipotência e sabedoria e de Seu amor. Vi que Deus estava me vigiando e me protegendo o tempo 

todo, e Ele nunca sai do meu lado, nem por um momento. Quando eu estava sofrendo todo tipo 

de tortura por esses demônios e estava em agonia, foram as palavras de Deus que me levaram 

várias vezes a triunfar sobre o mal e a devastação de Satanás, dando-me fé e coragem para superar 

a influência das trevas. Quando eu estava fraca e desamparada, foram as palavras de Deus que me 

iluminaram e guiaram imediatamente, atuando como um verdadeiro pilar para mim e me 

acompanhando em um dia insuportável após o outro. Passar por tanta opressão e sofrimento me 

permitiu ganhar um tesouro de vida que não pode ser conquistado em tempos de paz e conforto. 

Com essa experiência, minha determinação em minha fé se fortaleceu e, não importa que tipo de 

coisas atrozes eu possa enfrentar no futuro, buscarei a verdade e buscarei a vida. Dou meu coração 

a Deus porque Ele é o Senhor da criação, e Ele é meu único Salvador. 

 



31. À beira da morte, Deus Todo-Poderoso veio ao meu socorro 

Por Wang Cheng, Província de Hebei 

Durante meu tempo como crente no Senhor Jesus Cristo, fui perseguido pelo governo do 

Partido Comunista Chinês. O governo usou o “crime” de minha crença no Senhor Jesus como 

razão para, com frequência, dificultar minha vida e me oprimir. Ordenaram até que os policiais da 

aldeia visitassem minha casa com frequência para investigar minhas práticas de crença. Em 1998, 

aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Quando ouvi as palavras que o Criador 

professou pessoalmente, fiquei entusiasmado e comovido de uma maneira que nem consigo 

descrever. Com o encorajamento do amor de Deus, tomei uma decisão: eu seguiria Deus Todo-

Poderoso até o fim, acontecesse o que fosse. Durante aquele tempo, participei de reuniões e 

espalhei o evangelho com entusiasmo, o que, mais uma vez, atraiu a atenção do governo do Partido 

Comunista Chinês. Dessa vez, sua perseguição foi pior do que nunca. As coisas ficaram tão ruins 

que eu não conseguia praticar minha fé em minha própria casa e fui obrigado a abandonar meu 

lar para cumprir meus deveres. 

Em 2006, eu era responsável pelas operações de impressão dos livros das palavras de Deus. 

Certa vez, enquanto transportavam livros, infelizmente, alguns irmãos e irmãs e o motorista da 

gráfica foram presos pela polícia do Partido Comunista Chinês. Todos os dez mil exemplares de 

“A Palavra manifesta em carne” que estavam no caminhão foram apreendidos. Mais tarde, o 

motorista entregou dez outros irmãos e irmãs, e, um após o outro, todos eles foram levados em 

custódia. Esse evento causou um grande rebuliço em duas províncias e o caso foi supervisionado 

diretamente pelas autoridades centrais. Quando o governo do Partido Comunista Chinês 

descobriu que eu era o líder, ele não poupou esforços, mobilizando a força da polícia armada para 

investigar todas as áreas de operação relacionadas ao meu trabalho. Confiscaram dois carros e 

uma van da gráfica com a qual trabalhávamos e também se apropriaram de 65.500 yuans da 

companhia, além dos três mil yuans que roubaram dos irmãos e irmãs que estavam no caminhão 

naquele dia. Além disso, a polícia também veio e vasculhou minha casa duas vezes. Sempre que 

vinham, derrubavam a porta da frente, despedaçavam e quebravam meus pertences e viravam 

minha casa inteira do avesso. Eram piores do que um bando de bandidos errantes! Mais tarde, já 

que o governo do Partido Comunista Chinês era incapaz de me encontrar, eles reuniram todos os 

meus vizinhos, amigos e parentes e os interrogaram sobre o meu paradeiro. 

Eu fui obrigado a fugir para a casa distante de um parente para evitar a prisão e perseguição 

pelo governo do Partido Comunista Chinês. Eu jamais teria imaginado que a polícia do Partido 

Comunista Chinês continuaria a me rastrear por uma distância tão grande a fim de efetuar minha 

prisão. No entanto, na noite do terceiro dia após minha chegada na casa do meu parente, um 

destacamento de mais ou menos cem policiais, composto de uma unidade policial da minha cidade 

de origem em cooperação com a polícia criminal e a polícia armada locais, cercou completamente 

a casa do meu parente e então capturou e prendeu todos os meus parentes. Eu fui cercado por 

mais de dez policiais armados, que apontavam sua arma para a minha cabeça e gritavam 



raivosamente: “Um movimento e você está morto!”. Em seguida, alguns dos policiais pularam em 

mim e todos começaram a tentar algemar meus braços atrás das minhas costas. Puxaram minha 

mão direita sobre meu ombro e então manipularam meu braço esquerdo atrás das minhas costas 

e violentamente puxaram minha mão para cima. Quando não conseguiram juntar minhas mãos 

para algemá-las, eles pisaram nas minhas costas e puxaram com ainda mais força até, finalmente, 

juntarem minhas mãos. Eu não consegui suportar a dor ardente e lancinante, mas, por mais que 

gritasse “Não aguento a dor!”, os policiais não ligaram, e tudo que pude fazer foi orar a Deus para 

que Ele me desse forças. Eles tiraram 650 yuans de mim e então me interrogaram sobre o local em 

que a igreja guardava seu dinheiro, exigindo que eu lhes entregasse todos os fundos. Eu estava 

absolutamente irado e, com desdém, pensei comigo mesmo: “Eles se chamam a ‘Polícia do Povo’ 

e ‘os protetores da vida e propriedade do povo’, mas a razão pela qual mobilizaram um 

destacamento dessa magnitude para uma caça de longa distância para me prender não é apenas 

para obstruir a obra de Deus, mas também para saquear e embolsar os fundos da igreja! Esses 

policiais malignos têm um desejo insaciável de dinheiro. Eles quebram a cabeça e fazem de tudo 

para encher seus cofres. Quem sabe quantos atos inimagináveis eles cometeram em sua busca de 

riqueza ou quantas vidas de pessoas inocentes eles arruinaram para se enriquecer?”. Quanto mais 

refletia sobre isso, mais irritado ficava, e jurei a mim mesmo que eu preferiria morrer a trair a 

Deus. Jurei a mim mesmo que lutaria contra esses demônios até o amargo fim. Quando um dos 

policiais viu como eu os encarava furiosamente em silêncio, ele veio até mim e me esbofeteou duas 

vezes, o que fez com que meus lábios inchassem e sangrassem profusamente. No entanto, não 

satisfeitos com isso, os policiais malignos me xingaram e chutaram selvagemente nas pernas até 

eu cair no chão. Eles continuaram a me chutar como uma bola de futebol enquanto eu estava 

deitado no chão, até, após um período indeterminado, eu finalmente desmaiar. Quando acordei, 

eu já estava num carro a caminho da minha cidade de origem. Eles puseram grilhões em mim com 

uma enorme corrente de aço, que prendia meu pescoço aos tornozelos, de modo que eu não 

conseguia me sentar em posição ereta. Eu era obrigado a olhar para o chão, enrolado numa posição 

fetal, praticamente sem apoio do meu peito e cabeça. Quando os policiais viram que eu estava em 

dor evidente, eles gargalharam e comentaram sarcasticamente: “Vamos ver se seu Deus consegue 

salvar você agora!”, além de outros comentários humilhantes. Eu entendi claramente que a razão 

pela qual estavam me tratando dessa maneira era porque eu era um crente em Deus Todo-

Poderoso. Era exatamente como Deus tinha dito na Era da Graça: “Se o mundo vos odeia, 

sabei que, primeiro do que a vós, Me odiou a Mim” (João 15:18). Quanto mais me 

humilhavam, maior era a clareza com que eu enxergava sua substância demoníaca como inimigos 

de Deus e sua natureza maligna que odeia a Deus, o que me fez desprezá-los ainda mais. Ao mesmo 

tempo, clamei continuamente a Deus, orando: “Amado Deus Todo-Poderoso! Foi certamente por 

causa de Tuas boas intenções que permitiste que eu fosse preso pela polícia, e eu estou disposto a 

me submeter a Ti. Hoje, mesmo que meu corpo carnal esteja em dor, estou disposto a dar 

testemunho de Ti para envergonhar o velho diabo. Eu não me submeterei a ele sob nenhuma 



circunstância. Oro para que Tu me dês fé e sabedoria”. Após encerrar minha oração, lembrei-me 

desta passagem das palavras de Deus: “Aquiete-se em Mim, pois Eu sou seu Deus, o único 

Redentor de vocês. Vocês devem aquietar seu coração em todos os momentos, viver 

em Mim; Eu sou sua rocha, o apoiador de vocês” (de ‘Capítulo 26’ das Declarações de Cristo 

no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me deram fé e determinação 

ainda maiores. Deus governa soberano sobre todas as coisas, e a vida e a morte do homem estão 

em Suas mãos. Com Deus Todo-Poderoso como minha retaguarda forte, eu não tinha nada a 

temer! Depois disso, eu tive uma fé renovada e uma senda para praticar e estava preparado para 

encarar a tortura cruel que me esperava. 

Durante aquela escolta de 18 horas de volta para a minha cidade de origem, eu perdi a conta 

de quantas vezes eu desmaiei por causa da dor, mas nenhum daqueles policiais bandidos 

demonstrou a menor preocupação. Quando finalmente chegamos, já tinha passado das duas da 

manhã. Eu me sentia como se todo o sangue do meu corpo tivesse coagulado — meus braços e 

pernas estavam inchados e dormentes, e eu não conseguia me mexer. Ouvi um dos policiais dizer: 

“Acho que ele está morto”. Um deles agarrou a corrente de aço e a puxou para baixo com força 

bruta, fazendo com que o rebordo irregular cortasse minha carne. Eu rolei para fora do carro e 

desmaiei novamente por causa da dor. Os policiais me chutaram até eu acordar e então gritaram: 

“Maldito! Tentando se fingir de morto, é? Assim que tivermos descansado, você vai ver só!”. Então 

me arrastaram violentamente para uma cela no corredor da morte e, ao saírem, disseram: 

“Arranjamos essa cela especialmente para você”. Vários presos foram perturbados do sono quando 

fui arrastado para dentro, e seus olhares ferozes me assustaram tanto que me encolhi num canto, 

com medo de me mexer. Era como se eu tivesse entrado em algum tipo de inferno na terra. Ao 

amanhecer, os outros prisioneiros se amontoaram ao meu redor e me olharam como se eu fosse 

algum tipo de alienígena. Todos eles saltaram em mim, assustando-me tanto que, prontamente, 

me agachei no chão. O rebuliço despertou o prisioneiro-chefe — ele me deu uma olhada e disse 

friamente: “Façam com ele o que quiserem, só não o espanquem até a morte”. Os presos reagiram 

ao prisioneiro-chefe como se ele tivesse emitido um decreto imperial. Eles avançaram, prontos 

para me espancar. Pensei comigo mesmo: “É agora. Os policiais me entregaram a esses 

condenados à morte para fazerem o trabalho sujo — estão me mandando para a morte 

intencionalmente”. Senti-me totalmente aterrorizado e impotente e tudo que pude fazer foi confiar 

minha vida a Deus e aceitar Suas orquestrações. Justamente quando estava me preparando para 

a surra, aconteceu algo incrível: ouvi alguém gritar com urgência: “Esperem!”. O prisioneiro-chefe 

veio correndo, me levantou e me olhou pelo que pareciam ser alguns minutos. Eu estava com tanto 

medo que nem ousei olhar para ele. “Como um sujeito bom como você foi parar num lugar como 

este?”, ele perguntou. Quando o ouvi falando comigo, eu olhei bem para ele e percebi que ele era 

o amigo de um amigo que eu tinha encontrado uma vez no passado. Então, ele se dirigiu aos outros 

prisioneiros e disse: “Esse homem é meu amigo. Se alguém tocar nele, terá que se ver comigo!”. 

Em seguida, saiu para comprar uma refeição para mim e conseguir alguns itens de higiene e de 



uso diário que eu precisaria na prisão. Depois disso, nenhum dos outros prisioneiros ousou pegar 

no meu pé. Eu sabia que tudo que tinha acontecido era o resultado do amor e do sábio arranjo de 

Deus. Originalmente, a polícia queria usar os outros prisioneiros para me torturar sem 

misericórdia, mas nunca tinha imaginado que Deus agiria através do prisioneiro-chefe para 

ajudar-me a escapar dessa bala. Eu me comovi ao ponto de chorar e tive que clamar em louvor a 

Deus em meu coração, dizendo: “Amado Deus! Obrigado por mostrar-me a Tua misericórdia! 

Foste Tu que vieste ao meu socorro através desse amigo quando eu estava extremamente 

assustado, impotente e fraco, permitindo que eu testemunhasse os Teus feitos. És Tu que 

mobilizas todas as coisas para que prestem serviço a Ti e para que aqueles que acreditam em Ti se 

beneficiem”. Naquele momento, minha fé em Deus cresceu ainda mais porque eu tinha 

experimentado pessoalmente o Seu amor. Apesar de ter sido lançado na barriga da besta, Deus 

não me abandonou. Com Deus ao meu lado, o que poderia temer? Meu amigo me consolou, 

dizendo: “Não fique triste. Não importa o que tenha feito, não lhes diga uma só palavra, mesmo 

que isso mate você. Mas você deve se preparar mentalmente e saber que, já que o enfiaram aqui 

com um punhado de condenados à morte, eles não vão soltar você facilmente”. As palavras do meu 

amigo me fizeram sentir que Deus estava me guiando a cada momento e que Ele tinha falado 

através do meu companheiro de cela para me alertar daquilo que estaria por vir. Eu me preparei 

mentalmente e jurei a mim mesmo em silêncio: não importa como esses demônios me torturem, 

jamais trarei a Deus! 

No segundo dia, mais de dez policiais armados vieram e, como se eu fosse um prisioneiro 

condenado à morte, me escoltaram da casa de detenção até um local remoto no campo. O 

estabelecimento para o qual me levaram era um complexo de muros altos com um pátio grande 

fortemente vigiado por policiais armados. Uma placa na entrada principal dizia: “Base de 

treinamento para cães policiais”. Cada sala estava cheia de todos os tipos de instrumentos de 

tortura. Parecia que eles tinham me trazido para um dos estabelecimentos secretos de 

interrogatório e tortura do Partido Comunista Chinês. Olhando em volta, fiquei de cabelo em pé e 

tremi de medo. Os policiais malignos me fizeram ficar parado no centro do pátio e então abriram 

uma jaula de aço e soltaram quatro cães de caça extraordinariamente grandes e de aparência cruel, 

apontaram para mim e ordenaram aos cães policiais treinados, dizendo: “Mata!” Imediatamente, 

os cachorros avançaram em minha direção como um bando de lobos. Eu estava tão apavorado que 

fechei os olhos apertados. Meus ouvidos começaram a zunir e minha mente apagou — o único 

pensamento em minha cabeça era: “Ó Deus! Por favor, salva-me!”. Eu continuei clamando pela 

ajuda de Deus e, após uns dez minutos, eu só conseguia sentir como os cachorros mordiscavam 

minha roupa. Um cão especialmente grande se apoiou em meus ombros, me cheirou e então 

lambeu meu rosto, mas nunca me mordeu. De repente, lembrei-me de uma história bíblica em que 

o profeta Daniel foi lançado numa cova de leões famintos porque ele adorava a Deus, mas os leões 

não o machucaram. Por estar com ele, Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. De 

repente, um profundo senso de fé jorrou dentro de mim e dispersou todo medo em meu coração. 



Eu tive a convicção profunda de que tudo é orquestrado por Deus e de que a vida e a morte do 

homem estão nas mãos de Deus. Além disso, se eu tivesse que ser mordido até a morte pelos cães 

cruéis por causa da minha crença em Deus e morrer como mártir, isso seria uma grande honra e 

eu não teria queixa nenhuma. Quando o medo deixou de me restringir e eu estava disposto a abrir 

mão de minha vida para dar testemunho de Deus, testemunhei mais uma vez a onipotência e os 

feitos milagrosos de Deus. Dessa vez, os policiais correram totalmente histéricos até os cães e 

gritaram: “Mata! Mata!”. No entanto, de repente, era como se esses cães altamente treinados não 

conseguiam entender as ordens de seus mestres. Tudo que fizeram foi rasgar minha roupa um 

pouco, lamber meu rosto e então dispersar-se. Alguns dos policiais malignos tentaram parar os 

cachorros e ordenar que me atacassem novamente, mas, de repente, os cachorros ficaram com 

medo e fugiram em todas as direções. Quando os policiais viram o que tinha acontecido, todos eles 

ficaram perplexos e disseram: “Que estranho, nenhum dos cachorros queria mordê-lo!”. De 

repente, lembrei-me das seguintes palavras de Deus: “O coração e o espírito do homem são 

guardados na mão de Deus, tudo de sua vida é observado pelos olhos de Deus. Não 

importa se você acredita nisso ou não, todas e cada uma das coisas, vivas ou mortas, 

vão se transformar, mudar, se renovar e desaparecer de acordo com os 

pensamentos de Deus. Tal é a maneira pela qual Deus preside sobre todas as coisas” 

(de ‘Deus é a fonte da vida do homem’ em “A Palavra manifesta em carne”). “Deus criou todas 

as coisas, portanto faz toda a criação ficar sob o Seu domínio e submeter-se ao Seu 

domínio; Ele comandará todas as coisas, de modo que todas as coisas estejam em 

Suas mãos. Toda a criação de Deus, incluindo animais, plantas, seres humanos, 

montanhas, rios e lagos, tudo deve ficar sob o domínio Dele. Todas as coisas nos céus 

e na terra devem ficar sob o domínio Dele” (de ‘O sucesso ou o fracasso dependem da senda 

que o homem percorre’ em “A Palavra manifesta em carne”). Eu tinha experimentado e visto na 

vida real como todas as coisas — vivas ou mortas — estão sujeitas às orquestrações de Deus e como 

todas elas se movem e mudam com os pensamentos de Deus. Eu consegui sobreviver ileso após 

ser atacado pelos cães policiais porque Deus Todo-Poderoso tinha selado suas bocas e feito com 

que não ousassem me morder. Eu estava profundamente ciente de que isso tinha acontecido 

através do poder imenso de Deus e que Deus tinha revelado um de Seus feitos milagrosos. Tanto 

os policiais bandidos como os cães policiais treinados tiveram que se submeter à autoridade de 

Deus. Ninguém consegue suplantar a soberania de Deus. O fato de eu ter caído nas mãos diabólicas 

do governo do Partido Comunista Chinês e experimentado uma provação semelhante à do profeta 

Daniel se devia, sem dúvida alguma, à exceção que Deus tinha feito para me exaltar e conceder-

me a Sua graça. Ao testemunhar os feitos onipotentes de Deus, vim a ter uma fé ainda maior em 

Deus e jurei combater o diabo até o fim. Jurei acreditar e adorar a Deus para sempre e trazer glória 

e honra a Ele! 

Quando a polícia não conseguiu alcançar seu objetivo usando os cães de ataque, fui levado 

para a sala de interrogatório. Eles me penduraram na parede pelas algemas, e, no mesmo instante, 



senti uma dor lancinante em meus punhos. Era como se minhas mãos estivessem prestes a ser 

cortadas do corpo completamente. Grandes gotas de suor começaram a pingar pelo meu rosto. No 

entanto, aqueles policiais bandidos ainda não tinham terminado e começaram a me encher de 

chutes e socos selvagens. Enquanto me espancavam, eles latiam raivosamente: “Vamos ver se seu 

Deus consegue salvá-lo agora!”. Eles se revezavam me espancando — quando um deles se cansava, 

o outro tomava seu lugar imediatamente. Eles me espancaram até eu ficar coberto de cortes e 

hematomas da cabeça aos pés e sangrar profusamente. Naquela noite, eles me deixaram 

pendurado na parede e não permitiram que eu fechasse os olhos. Eles tinham designado dois 

subalternos com armas de choque para me vigiar. Sempre que eu fechava os olhos, eles me 

eletrocutavam para impedir que caísse no sono. Eles me torturaram a noite toda dessa forma. 

Enquanto um dos subalternos me espancava, ele me fixou com seus olhos hostis e gritou: “Quando 

eles espancarem você até você desmaiar, eu vou espancar você até você acordar de novo!”. Graças 

à iluminação de Deus, eu estava completamente ciente do que estava acontecendo: Satanás estava 

tentando usar todos os tipos de técnicas de tortura para fazer com que eu me comprometesse. A 

ideia era torturar-me até meu espírito quebrar e eu perder o controle sobre minhas faculdades 

mentais, ponto em que eu divulgaria as informações que estavam buscando. Então poderiam 

prender o povo escolhido de Deus, interromper a obra de Deus nos últimos dias e saquear e 

confiscar os bens da Igreja de Deus Todo-Poderoso para encher seus próprios cofres — essas eram 

as ambições selvagens de sua natureza bestial. Eu rangi os dentes e resisti à dor. Jurei a mim 

mesmo que não faria compromissos com eles, mesmo que isso significasse ficar pendurado até a 

morte. Na manhã seguinte, ao amanhecer, eles ainda não mostravam nenhum sinal de que me 

deixariam descer, e eu estava completamente exausto; senti que eu estaria melhor se estivesse 

morto e não tinha mais a força de vontade para continuar. Tudo que pude fazer foi clamar pela 

ajuda de Deus, orando: “Ó Deus! Eu sei que mereço sofrer, mas meu corpo está tão fraco, e não 

consigo aguentar muito mais. Enquanto ainda estiver respirando e consciente, quero pedir que 

escoltes minha alma deste mundo. Não quero me tornar um Judas e Te trair”. Justamente quando 

eu estava prestes a desmoronar, a palavra de Deus mais uma vez me iluminou e orientou: “‘Entrar 

na carne desta vez é como cair na cova do tigre’. O que isso significa é que, porque 

esta rodada da obra de Deus tem Deus entrando na carne e nascendo na morada do 

grande dragão vermelho, Sua vinda à terra desta vez é ainda mais acompanhada de 

perigos extremos. O que Ele enfrenta são facas, armas e porretes; o que Ele enfrenta 

é a tentação; o que Ele enfrenta são multidões com olhares assassinos. Ele corre o 

risco de ser morto a qualquer momento” (de ‘Obra e entrada (4)’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). Deus é o soberano supremo de toda a criação — descer para o meio da humanidade 

mais profundamente corrompida a fim de nos salvar já era uma humilhação incrível, mas Ele 

também teve que suportar todos os tipos de perseguição às mãos do governo do Partido Comunista 

Chinês. O sofrimento pelo qual Deus passou é verdadeiramente imenso. Se Deus suportou toda 

essa dor e sofrimento, por que eu não poderia me sacrificar por Ele? A única razão pela qual eu 



ainda estava vivo era por causa da proteção e do cuidado de Deus, sem os quais eu teria sido 

torturado até a morte há muito tempo por esse bando demoníaco. Naquela cova de demônios, 

apesar de esses diabos usarem cada método à sua disposição para infligir a mim uma tortura cruel, 

Deus estava comigo, e sempre que sobrevivia a uma rodada de tortura, eu testemunhava os feitos 

milagrosos de Deus e também a Sua salvação e proteção. Pensei comigo mesmo: “Deus tem feito 

tanto por mim, como devo confortar Seu coração? Visto que Deus me concedeu essa oportunidade 

hoje, eu deveria continuar a viver para Deus!”. Naquele momento, o amor de Deus reavivou minha 

consciência e senti profundamente que devia satisfazer a Deus, acontecesse o que fosse. Afirmei a 

mim mesmo: “É minha honra sofrer ao lado de Cristo no dia de hoje!”. Vendo que eu ainda não 

falava nada e não tinha implorado por misericórdia, mas temendo que eu poderia morrer nesse 

lugar sem divulgar quaisquer informações e que, então, eles estariam encrencados com seus 

superiores, os policiais malignos pararam de me espancar. Depois disso, fui pendurado numa 

parede pelas algemas e largado ali por outros dois dias e duas noites. 

Durante aquele tempo, fazia um frio de doer, eu estava encharcado até a pele, minhas roupas 

eram finas demais para fornecer qualquer isolação térmica, eu não tinha comido havia vários dias 

e estava faminto e com frio — eu realmente não aguentava mais. Justamente quando estava prestes 

a desmoronar, aquele bando de policiais bandidos aproveitou meu estado debilitado para 

conspirar outro esquema obscuro: trouxeram um psicólogo para tentar uma lavagem cerebral em 

mim. Ele disse: “Você ainda é jovem e precisa sustentar seus pais e filhos. Depois que você foi 

preso, seus companheiros de fé e especialmente os líderes de sua igreja não demonstraram 

nenhuma preocupação, mas aqui está você, sofrendo por eles. Você não acha que está sendo um 

pouco tolo? Esses policiais não tiveram escolha senão torturá-lo…”. Quando ouvi suas mentiras, 

pensei comigo mesmo: “Se meus irmãos e irmãs viessem me visitar aqui, isso não seria equivalente 

a se entregar? Você só está dizendo isso para me enganar, para semear discórdia entre mim e meus 

irmãos e irmãs e para me levar a entender errado, acusar e abandonar a Deus. Não vou cair nessa!”. 

Depois disso, trouxeram comida e bebida para mim, tentando cortejar-me com sua generosidade 

aparente. Confrontado com a “bondade” repentina desses policiais bandidos, agarrei-me ainda 

mais a Deus, pois eu sabia que estava em meu ponto mais fraco naquele momento e que Satanás 

estava pronto para dar o bote quando qualquer oportunidade aparecesse. Minhas experiências 

durante aqueles dias me permitiram enxergar a substância do governo do Partido Comunista 

Chinês. Não importava o quanto fingisse ser bondoso e afetuoso, sua substância maligna, 

reacionária e demoníaca era imutável. A estratégia do diabo de “conversão através de compaixão 

amorosa” só expôs ainda mais as profundezas de sua traição e enganação. Graças a Deus por guiar-

me a enxergar o esquema ardiloso de Satanás. No fim, o psicólogo não conseguiu fazer quaisquer 

avanços e balançou a cabeça, dizendo: “Não consigo tirar nada dele. Ele é teimoso como uma mula, 

um caso perdido!”. Com isso, partiu desanimado. Quando vi Satanás fugir em derrota, meu 

coração se encheu de alegria indescritível! 

Quando aqueles policiais perversos viram o fracasso de sua tática suave, eles revelaram 



imediatamente as suas cores verdadeiras, pendurando-me na parede mais uma vez por um dia 

inteiro. Naquela noite, enquanto estava pendurado ali tremendo de frio, com tanta dor nas mãos 

que elas pareciam se romper, pensei em meu delírio que realmente não sobreviveria. Naquele 

momento, vários policiais entraram e, mais uma vez, fiquei imaginando que tipo de tormento eles 

tinham preparado para mim. Em minha fraqueza, orei novamente a Deus, dizendo: “Ó Deus, Tu 

sabes que sou fraco e realmente não aguento mais. Por favor, tira minha vida neste momento. 

Prefiro morrer a ser um Judas e trair a Ti. Não permitirei que o esquema ardiloso desses demônios 

seja bem-sucedido!”. Os policiais ostentaram seus porretes de quase um metro de comprimento e 

começaram a golpear as juntas dos meus pés e pernas. Alguns deles riam loucamente enquanto 

me batiam, outros tentavam me seduzir, dizendo: “Você parece gostar de ser punido. Você não 

cometeu nenhum crime grave, não matou ninguém nem ateou fogo em nada. Apenas nos diga o 

que sabe e nós soltaremos você”. Quando continuei em silêncio, eles se enfureceram e gritaram: 

“Você acha que as dezenas de policiais que estão na frente de você neste momento são todos 

incompetentes? Já interrogamos inúmeros prisioneiros no corredor da morte aqui e sempre 

conseguimos que confessassem, mesmo quando não tinham feito nada de errado. Quando 

ordenamos que falem, eles falam. O que o leva a pensar que é diferente?”. Então, alguns deles se 

aproximaram e começaram a beliscar e torcer minhas pernas e meu quadril até eu ficar coberto de 

hematomas. Em alguns lugares, eles me beliscaram com tanta força que tiraram sangue. Após ficar 

pendurado na parede por tanto tempo, eu já estava incrivelmente fraco, e isso intensificou a dor 

de seus golpes injustificados ao ponto em que eu desejei minha própria morte. Naquele momento, 

eu estava completamente quebrado — eu não aguentava mais e, finalmente, desabei em lágrimas. 

Enquanto as lágrimas jorravam, pensamentos de traição apareceram em minha mente: “Talvez eu 

deva dizer-lhes algo. Enquanto isso não causar dificuldades a meus irmãos e irmãs, mesmo que 

me acusem ou executem, assim seja!”. Quando o bando de policiais malignos me viu chorar, todos 

eles caíram na gargalhada e, muito satisfeitos consigo mesmos, disseram: “Se você tivesse dito 

algo mais cedo, não teríamos sido obrigados a espancar você desse jeito”. Eles me desceram da 

parede e me deitaram no chão, me deram um pouco de água e permitiram que eu descansasse um 

pouco. Então pegaram uma caneta e papel que já tinham sido preparados desde o começo e se 

prepararam para registrar minha declaração. Justamente quando eu estava caindo vítima da 

tentação de Satanás e estava prestes a trair a Deus, mais uma vez as palavras de Deus apareceram 

claramente em minha mente: “Não terei mais misericórdia daqueles que não Me 

ofereceram sequer um pingo de lealdade em tempos de adversidade, pois Minha 

misericórdia vai só até esse ponto. Além disso, não tenho apreço algum por quem 

quer que já tenha Me traído e gosto ainda menos de Me associar com quem trai os 

interesses de seus amigos. Esse é Meu caráter, seja quem for a pessoa. Eu devo lhes 

dizer isto: não receberá Minha clemência pela segunda vez quem partir Meu 

coração, e quem tiver sido fiel a Mim ficará no Meu coração para sempre” (de ‘Prepare 

boas ações suficientes para o seu destino’ em “A Palavra manifesta em carne”). Nas palavras de 



Deus, reconheci o caráter de Deus, que não tolera ofensas, e as consequências de trair a Deus. 

Também me conscientizei de minha própria rebeldia. Minha fé em Deus era fraca demais, e eu 

não O compreendia realmente, muito menos era obediente a Ele de verdade. Assim, eu certamente 

trairia a Deus. Pensei em como Judas tinha vendido Jesus por meras trinta moedas de prata e 

como, neste momento, eu estava disposto a trair a Deus por um momento de conforto e alívio. 

Sem a iluminação oportuna das palavras de Deus, eu teria me tornado um dos traidores de Deus 

a serem condenados por toda a eternidade! Após entender a vontade de Deus, vi que Deus tinha 

feito o melhor arranjo possível. Pensei comigo mesmo: “Se Deus permite que eu sofra ou morra, 

eu estou disposto a me submeter e colocar minha vida e morte nas mãos de Deus. Não tenho poder 

para decidir sobre essa questão. Mesmo que me sobre apenas um último suspiro, devo me 

empenhar para satisfazer a Deus e dar testemunho Dele”. Naquele momento, um hino da igreja 

me veio à mente: “Minha cabeça pode quebrar, e sangue pode fluir, mas a coragem do povo de 

Deus não se perderá. As exortações de Deus repousam no coração, decido humilhar Satanás, o 

diabo” ( de ‘Desejo ver o dia da glória de Deus’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). 

Enquanto cantarolava o hino em minha mente, minha fé foi revigorada e resolvi que, se eu 

morresse, eu morreria por Deus. Acontecesse o que fosse, eu não cederia ao velho diabo, o governo 

do Partido Comunista Chinês. Vendo que eu estava deitado no chão sem me mexer, os policiais 

malignos começaram a me tentar, dizendo: “Todo esse sofrimento vale a pena? Estamos lhe dando 

a oportunidade de fazer uma boa ação aqui. Conte-nos tudo que sabe. Mesmo que você não nos 

diga nada, temos todos os testemunhos e evidências que necessitamos para condená-lo”. Quando 

vi como esses demônios devoradores de homens estavam tentando levar-me a trair Deus e 

entregar meus irmãos e irmãs para arruinar a obra de Deus, eu não consegui mais conter a fúria 

que fervia dentro de mim e gritei na cara deles: “Se vocês já sabem de tudo, acho que não existe 

razão para me interrogar. Mesmo se eu soubesse de tudo, eu jamais lhes contaria!”. Furiosos, os 

policiais retrucaram, gritando: “Se você não confessar, vamos torturar você até a morte! Não pense 

que sairá daqui vivo! Nós conseguimos que todos aqueles prisioneiros no corredor da morte 

falassem, e você acha que é mais durão do que eles?”. Respondi: “Agora que me capturaram, não 

planejo sair daqui com vida!”. Sem dizer uma palavra, o policial avançou contra mim e me chutou 

direto no estômago. Doeu tanto que parecia que meus intestinos tinham se partido em dois. Com 

isso, todos os policiais restantes me atacaram e me espancaram até eu desmaiar novamente… 

Quando voltei a mim, descobri que tinham me pendurado como antes, mas, dessa vez, tinham me 

pendurado ainda mais alto. Todo meu corpo estava inchado e eu não conseguia falar, mas, por 

causa da proteção de Deus, não sentia a menor dor. Naquela noite, a maioria dos policiais foi 

embora, e os quatro que foram designados para me vigiar caíram no sono rapidamente. De 

repente, minhas algemas se abriram milagrosamente, e eu caí no chão com leveza. Naquele 

momento, recuperei minha consciência e, de repente, me lembrei de como Pedro tinha sido salvo 

pelo anjo do Senhor durante seu encarceramento. As correntes caíram das mãos de Pedro, e o 

portão de ferro de sua cela se abriu sozinha. Foi pela grande exaltação e graça de Deus que, como 



Pedro, pude experimentar os feitos milagrosos de Deus. Eu me ajoelhei no chão imediatamente e 

ofereci uma oração de graças a Deus, dizendo: “Amado Deus! Obrigado por Tua misericórdia e 

Teu doce cuidado. Obrigado por Tua vigília incessante que manténs sobre mim. Quando minha 

vida estava em jogo e a morte estava próxima, Tu me guardaste secretamente. Foi Teu grande 

poder que me protegeu e me permitiu testemunhar mais uma vez Teus feitos milagrosos e Tua 

soberania onipotente. Se eu não tivesse experimentado isso pessoalmente, eu jamais teria 

acreditado que isso é real!”. Através do meu sofrimento, eu tinha testemunhado mais uma vez a 

salvação de Deus e fiquei profundamente comovido, e uma afeição infinita me preencheu. Eu 

queria sair daquele lugar, mas eu estava tão machucado que não conseguia me mexer, então dormi 

bem ali no chão até ser acordado por chutes ao amanhecer. Quando os policiais perversos me 

viram deitado no chão, eles começaram a discutir entre si, tentando determinar quem tinha me 

soltado. Todos os quatro policiais que tinham sido responsáveis por me vigiar durante a noite 

disseram que não tinham as chaves das minhas algemas. Todos eles ficaram ao redor das algemas 

com um olhar vazio — cada um verificou as algemas, mas ninguém conseguiu encontrar nenhum 

sinal de uma rachadura nelas. Eles me perguntaram como as algemas tinham sido abertas, e eu 

disse: “Elas abriram sozinhas!”. Eles não acreditaram em mim, mas, em meu coração, eu sabia: 

tinha sido o grande poder de Deus e era um de Seus feitos milagrosos. 

Mais tarde, quando viram que eu estava tão fraco que poderia perecer a qualquer momento, 

os policiais perversos não ousaram me pendurar por mais tempo, então passaram para uma forma 

diferente de tortura. Eles me arrastaram até uma sala e me colocaram numa cadeira de tortura. 

Minha cabeça e meu pescoço foram imobilizados com braçadeiras de metal, e meus braços e 

pernas foram amarrados, de modo que eu não conseguia mexer um músculo sequer. Em meu 

coração, orei a Deus, dizendo: “Ó Deus! Tudo está sob Teu controle. Eu já sobrevivi a vários testes 

de vida ou morte e agora eu me confio a Ti mais uma vez. Estou disposto a colaborar Contigo para 

dar testemunho e humilhar Satanás”. Após concluir minha oração, eu me senti calmo, sereno e 

sem um pingo de medo. Naquele momento, um dos policiais ligou o interruptor, e todos os 

subalternos prenderam a respiração para ver como eu seria eletrocutado. Quando não mostrei a 

menor reação, eles foram verificar a conexão. Quando continuei sem reagir, eles olharam uns para 

os outros incrédulos, incapazes de acreditar em seus olhos. Finalmente, um dos subalternos disse: 

“Talvez haja um mal contato na cadeira de tortura”. Após dizer isso, ele se aproximou de mim e, 

assim que me tocou, soltou um grito — o choque elétrico o jogou um metro para trás, e ele caiu no 

chão, gritando de dor. Quando a dúzia de lacaios viu o que tinha acontecido, todos quase 

morreram de medo e saíram correndo da sala. Um deles estava em um estado de medo tão grande 

que escorregou e caiu no chão com um estrondo. Muito tempo passou até dois subalternos 

entrarem para me soltar, tremendo de pavor de levarem um choque. Durante toda a meia hora 

que passei amarrado à cadeira de tortura, em momento algum senti qualquer corrente elétrica. 

Era como se eu estivesse sentado numa cadeira comum. Mais uma vez, eu tinha testemunhado o 

grande poder de Deus e ganhei um senso profundo de Sua amabilidade e bondade. Mesmo que 



perdesse tudo que tinha, incluindo minha própria vida, contanto que tivesse Deus comigo, eu tinha 

tudo que precisava. 

Depois disso, a polícia me levou de volta para a casa de detenção. Da cabeça aos pés, eu estava 

coberto de cortes, hematomas e ferimentos, meus braços e pernas estavam terrivelmente inchados 

— eu estava totalmente debilitado e nem conseguia ficar de pé, sentar ou até mesmo comer. Eu 

estava totalmente à beira do colapso. Quando os outros prisioneiros do corredor da morte na cela 

souberam que eu não tinha entregado ninguém, eles passaram a me ver a uma luz nova e disseram 

com aprovação: “Você é o herói verdadeiro, nós somos heróis falsos!”. Eles até competiram uns 

com os outros para me dar comida e roupas para vestir… Quando os policiais perversos viram 

como Deus tinha operado em mim, eles não ousaram mais me torturar e até tiraram minhas 

algemas e grilhões. A partir de então, ninguém ousou me interrogar novamente. A despeito disso, 

os policiais ainda não tinha desistido e, assim, a fim de extrair de mim informações sobre a igreja, 

eles tentaram incitar outros prisioneiros para fazerem com que eu me rendesse. Tentaram instigar 

os outros prisioneiros, dizendo: “Aqueles que acreditam em Deus Todo-Poderoso deveriam ser 

espancados!”. No entanto, para a sua surpresa, um dos prisioneiros, que era um assassino, disse: 

“Jamais farei o que você diz. Eu não só não baterei nele, ninguém nesta cela baterá nele! Todos 

nós estamos aqui porque alguém nos entregou. Se todos fossem tão leais quanto esse cara, nenhum 

de nós teria sido condenado à morte”. Outro condenado à morte disse: “Todos nós fomos presos 

porque fizemos algo realmente ruim, merecemos sofrer. Mas esse cara é um crente em Deus e não 

cometeu nenhum crime, mesmo assim, vocês o deixaram quase irreconhecível com sua tortura!”. 

Um por um, todos os prisioneiros protestaram contra as injustiças que eu tinha sofrido. Quando 

viram o que estava acontecendo, os policiais não queriam que as coisas fugissem ao seu controle 

e, assim, não disseram mais nada e apenas se afastaram abatidos. Naquele momento, lembrei-me 

de uma passagem na Bíblia que diz: “Como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor; 

Ele o inclina para onde quer” (Provérbios 21:1). Quando testemunhei como Deus tinha levado os 

outros prisioneiros a virem ao meu socorro, eu tive a convicção profunda de que tudo isso era um 

feito de Deus, e minha fé Nele se fortaleceu ainda mais!  

Quando uma estratégia não funcionava, aqueles policiais malignos conspiravam outro 

esquema. Dessa vez, eles ordenaram que o diretor da casa de detenção me designasse para o 

trabalho mais extenuante: eu era obrigado a fazer dois rolos inteiros de papel Joss por dia (papel 

Joss ou dinheiro-fantasma faz parte de uma tradição chinesa em que as pessoas queimam papel 

laminado como oferta aos seus ancestrais mortos. Um rolo de papel de Joss consiste em 1.600 

folhas de papel alumínio coladas a 1.600 folhas de papel inflamável). Minha carga de trabalho era 

o dobro da dos outros prisioneiros e, naquele tempo, a dor em meus braços e pernas era tão 

insuportável que eu mal conseguia levantar ou segurar qualquer coisa. Assim, mesmo que 

trabalhasse a noite toda, não havia como completar minha tarefa. A polícia usou minha 

incapacidade de completar meu trabalho como desculpa para me punir fisicamente de todas as 

maneiras possíveis. Os policiais me forçaram a tomar banhos gelados quando a temperatura 



estava 15 graus abaixo de zero; me obrigaram a trabalhar noite afora ou ficar de vigia e, como 

resultado disso, eu nunca conseguia dormir mais do que três horas por noite. Quando era 

continuamente incapaz de completar meu trabalho, eles reuniam todos os prisioneiros da minha 

cela, nos levavam para fora, nos cercavam com suas armas em punho e nos obrigavam a ficar 

agachados no chão com nossas mãos atrás da cabeça. Se alguém não conseguia manter a posição, 

eles o eletrocutavam com seus bastões elétricos. Aqueles policiais perversos usaram todos os 

métodos à sua disposição para fazer com que os outros prisioneiros me odiassem e abusassem de 

mim. Confrontado com essa situação, tudo que pude fazer foi vir para diante de Deus em oração: 

“Amado Deus, sei que esses policiais perversos estão provocando os outros prisioneiros com o 

objetivo de levá-los a me odiar e torturar para que eu traia a Ti. Isso é uma guerra espiritual! Ó 

Deus! Não importa como os outros prisioneiros me tratem, estou disposto a me submeter às Tuas 

orquestrações e arranjos e oro para que Tu me concedas a determinação para suportar esse 

sofrimento. Desejo dar testemunho de Ti!”. Depois disso, testemunhei mais uma vez os feitos de 

Deus. Aqueles condenados à morte não só não me odiaram como também organizaram uma greve 

por mim e exigiram que minha carga de trabalho fosse cortada pela metade. No fim, os policiais 

não tiveram escolha senão ceder às exigências dos prisioneiros. 

Apesar de serem forçados a cortar minha carga de trabalho pela metade, os policiais ainda 

tinham outros truques guardados na manga. Alguns dias mais tarde, um novo “prisioneiro” entrou 

na cela. Ele era muito gentil comigo, comprava qualquer coisa que eu precisasse, pegava comida 

para mim, perguntava sobre meu bem-estar e também queria saber por que eu tinha sido preso. 

No início, não suspeitei de nada e lhe disse que era um crente em Deus e que tinha sido preso por 

imprimir materiais religiosos. Ele continuou me perguntando sobre os detalhes de minha 

operação de impressão de livros e, quando percebi como ele ficava me pressionando com 

perguntas, comecei a me sentir incomodado e orei a Deus dizendo: “Amado Deus, todas as pessoas, 

coisas e situações que nos cercam são permitidas por Ti. Se esse homem é um informante enviado 

pela polícia, peço que Tu me reveles sua verdadeira identidade”. Após terminar minha oração, 

permanecei quieto diante de Deus, e uma passagem de suas palavras me veio à mente: 

“Permaneça quieto em Minha presença e viva de acordo com Minha palavra, e você 

realmente permanecerá atento e praticará o discernimento no espírito. Quando 

Satanás chegar, você será capaz de se defender contra ele imediatamente, assim 

como sentir sua chegada; você sentirá uma verdadeira inquietação em seu espírito” 

(de ‘Capítulo 19’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). 

Fiquei ponderando sem parar as perguntas que o suposto “novo prisioneiro” tinha feito e percebi 

que todas elas tinham sido exatamente sobre o que a polícia queria saber de mim. Naquele 

momento, foi como se eu tivesse despertado de um sonho: tudo isso tinha sido outro dos esquemas 

da polícia maligna e esse homem era um informante. O “prisioneiro” viu como eu tinha me calado 

de repente e perguntou se eu estava me sentindo bem. Eu disse que estava bem e então, com 

dureza e justiça, lhe disse: “Vou poupar-lhe o trabalho e dizer-lhe que você está desperdiçando seu 



tempo. Mesmo se soubesse de algo, eu não lhe contaria!”. Todos os outros prisioneiros elogiaram 

meu comportamento, dizendo: “Todos nós poderíamos aprender com vocês crentes. Vocês 

realmente têm força de caráter!”. O informante não soube o que responder e, dois dias depois, 

desapareceu. 

Eu sobrevivi a um ano e oito meses naquela casa de detenção. Mesmo que aqueles policiais 

bandidos tenham pensado em todas as maneiras para dificultar minha vida, Deus fez com que os 

prisioneiros no corredor da morte cuidassem de mim. Mais tarde, o líder dos prisioneiros foi 

transferido, e os prisioneiros me elegeram como novo líder. Sempre que algum dos prisioneiros se 

metia em alguma encrenca, eu fazia o possível para ajudá-lo. Eu lhes disse: “Ou sou um dos fiéis 

de Deus. Deus exige que vivamos com humanidade. Mesmo estando presos, enquanto vivermos, 

devemos viver com uma semelhança de humanidade”. Após fazer essa declaração, aqueles 

condenados à morte pararam de intimidar novos prisioneiros. No passado, o nome “cela número 

7” tinha despertado medo no coração dos prisioneiros, mas, sob minha gestão, ela se transformou 

numa cela civilizada. Todos os prisioneiros diziam: “Esse pessoal da Igreja de Deus Todo-Poderoso 

é uma galera boa. Se sairmos daqui, definitivamente colocaremos nossa fé em Deus Todo-

Poderoso!”. Minha experiência na casa de detenção me lembrou da história de José. Durante seu 

encarceramento no Egito, Deus esteve com ele, Deus lhe concedeu graça, e tudo correu muito bem 

para José. Durante esse tempo, tudo que fiz foi agir de acordo com as exigências de Deus e me 

submeter aos Seus arranjos e orquestrações. Por isso, Deus esteve comigo e me capacitou a desviar 

desastres a cada passo. Agradeci a Deus do fundo do meu coração pela graça que Ele tinha me 

concedido! 

Mais tarde, sem a menor evidência, o governo do Partido Comunista Chinês inventou 

acusações falsas e me condenou a três anos de prisão, finalmente me libertando apenas em 2009. 

Após minha libertação, a polícia local continuou me vigiando de perto e exigiu que eu estivesse 

sempre à sua disposição. Cada movimento meu estava sujeito ao controle do governo do Partido 

Comunista Chinês, e eu não tinha nenhuma liberdade pessoal. Fui obrigado a fugir da minha 

cidade de origem e cumprir meus deveres em outro lugar. E mais, visto que eu era um dos fiéis de 

Deus, o governo do Partido Comunista Chinês se recusou a processar os registros de residência 

(do sistema hukou) da minha família (os registros de residência dos meus dois filhos estão sendo 

processados até hoje). Isso deixou ainda mais claro para mim que a vida sob o domínio do governo 

do Partido Comunista Chinês é um inferno. Jamais me esquecerei do tormento cruel que o governo 

do Partido Comunista Chinês infligiu a mim. Eu o desprezo com todo meu ser e preferiria morrer 

a ser escravo dele. Eu renuncio completamente a ele!  

Essa experiência me deu um entendimento muito melhor de Deus. Testemunhei Sua 

onipotência e sabedoria e a substância de Sua bondade. Também vi que, não importa o quanto o 

governo demoníaco do Partido Comunista Chinês persiga o povo escolhido de Deus, ele continua 

sendo nada mais do que um objeto de serviço e contraste da obra de Deus. O governo do Partido 

Comunista Chinês é e sempre será o inimigo derrotado de Deus. Tantas vezes, a proteção 



milagrosa de Deus me salvou em momentos de desespero, permitindo que eu me livrasse das 

garras de Satanás e recuperasse a vida à beira da morte; tantas vezes, as palavras de Deus me 

consolaram e reavivaram e se tornaram minha retaguarda e meu apoio em meus momentos de 

maior fraqueza e desesperança, permitindo que eu transcendesse minha carne e me livrasse das 

garras da morte; e tantas vezes, quando estava prestes a dar meu último suspiro, a vitalidade de 

Deus me amparou e me deu a força para continuar vivendo. É exatamente como dizem as palavras 

de Deus: “A força de vida de Deus pode prevalecer sobre qualquer poder; além do 

mais, ela ultrapassa qualquer poder. Sua vida é eterna; Seu poder, extraordinário, 

e Sua força vital não é facilmente vencida por qualquer ser criado ou força inimiga. 

A força de vida de Deus existe e fulgura em seu brilhante esplendor, 

independentemente de tempo ou lugar. O Céu e a terra podem passar por grandes 

mudanças, mas a vida de Deus é a mesma para sempre. Todas as coisas podem 

passar, mas a vida de Deus ainda permanecerá, porque Deus é a fonte e a raiz da 

existência de todas as coisas” (de ‘Só o Cristo dos últimos dias pode dar ao homem o caminho 

de vida eterna’ em “A Palavra manifesta em carne”). Que toda a glória seja dada ao verdadeiro 

Deus onipotente! 

 

32. O amor de Deus não tem limites 

De Zhou Qing, Província de Shandong 

Sofri ao máximo as misérias desta vida. Eu estive casada por poucos anos quando meu marido 

faleceu, e, a partir daquele ponto, o grande fardo de cuidar da minha família recaiu todo sobre os 

meus ombros. Com um filho novo, minha vida era dura. Eu sempre era objeto de chacota e desdém 

dos outros; fraca e impotente, eu banhava meu rosto em lágrimas todos os dias, achando que a 

vida neste mundo era simplesmente dura demais. Justamente quando eu estava me chafurdando 

nas profundezas do pessimismo e desespero, uma irmã compartilhou comigo o evangelho da obra 

de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Meu coração se encheu de intensa emoção quando li 

estas palavras de Deus Todo-Poderoso: “Quando você estiver enfadado e quando começar 

a sentir um pouco da triste desolação deste mundo, não fique perdido, não chore. 

Deus Todo-Poderoso, o Vigia, abraçará a sua chegada a qualquer tempo” (de ‘O 

suspirar do Todo-Poderoso’ em “A Palavra manifesta em carne”). Deus me chamou como uma 

mãe amorosa, e eu senti que finalmente tinha encontrado meu lar, meu apoio e o lugar de descanso 

para o meu espírito. A partir de então, eu passei a ler as palavras de Deus todos os dias e aprendi 

que Deus é a fonte de toda vida, que Deus governa o destino de cada pessoa e que Deus Todo-

Poderoso é o único apoio e salvação da humanidade. Para que viesse a entender mais verdades, eu 

participava ativamente das reuniões na igreja e, na Igreja de Deus Todo-Poderoso, testemunhei 

que todos os irmãos e irmãs eram simples e abertos uns com os outros. Quando estava com eles, 

eu me sentia à vontade, tinha uma grande sensação de libertação em meu coração e gozava uma 

alegria e felicidade que nunca tinha sentido antes no mundo. Assim, eu me enchi de confiança e 



esperança para o meu futuro. Comecei a cumprir o meu dever na igreja a fim de retribuir o amor 

de Deus. No entanto, para a minha surpresa, o governo do Partido Comunista Chinês 

simplesmente não permite que alguém acredite no Deus verdadeiro ou siga a senda correta, e eu 

fui submetida à captura e perseguição brutal e desumana às mãos do governo do Partido 

Comunista Chinês simplesmente por causa da minha fé. 

Certa tarde em dezembro de 2009, enquanto lavava roupa em casa, de repente, cinco ou seis 

policiais à paisana invadiram meu pátio. Um deles gritou: “Somos da Brigada Criminal da Polícia, 

encarregados especialmente de fechar o cerco aos crentes em Deus Todo-Poderoso!”. Antes que 

pudesse me recompor, eles começaram a revirar tudo em minha casa como um bando de ladrões. 

Eles revistaram minha casa por dentro e por fora e confiscaram alguns livros sobre a crença em 

Deus, um leitor de DVD e dois leitores de CD que encontraram. Então me escoltaram até uma 

viatura e me levaram para a delegacia. A caminho da delegacia, pensei em como os irmãos e irmãs 

tinham descrito como haviam sido presos e torturados cruelmente pela polícia perversa, e meu 

coração saltou para a garganta; eu estava com tanto medo. Em apuros, orei a Deus com urgência: 

“Ó Deus Todo-Poderoso! Sinto-me tão fraca neste momento. Pensar que serei torturada me deixa 

tão apavorada. Por favor, dá-me fé e força e expulsa o meu medo”. Após orar, lembrei-me de duas 

passagens das palavras de Deus: “De fora, os poderosos podem parecer perversos, mas 

não temam, pois isso é porque vocês têm pouca fé. Se sua fé aumentar, nada será 

difícil demais” (de ‘Capítulo 75’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta 

em carne”). “Em todos os Meus planos, o grande dragão vermelho é o Meu contraste, 

o Meu inimigo e também o Meu servo; como tal, nunca relaxei os Meus ‘requisitos’” 

(de ‘Capítulo 29’ das Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). 

Enquanto contemplava as palavras de Deus, ocorreu-me que eu estava com medo das torturas 

cruéis de Satanás porque eu não possuía fé verdadeira em Deus. “Satanás é, de fato, um contraste 

que presta serviços à obra de Deus”, pensei. “Não importa quão cruel e selvagem seja, ele ainda 

está nas mãos de Deus e não tem escolha senão obedecer aos arranjos e orquestrações de Deus. E 

mais, quanto mais cruel e selvagem Satanás for, mais terei que confiar em minha fé para dar 

testemunho de Deus. Neste momento crucial, de forma alguma posso ser intimidada pelo poder 

despótico de Satanás, em vez disso, devo apoiar-me na fé e força que Deus me dá para derrotar 

Satanás”. Pensando nisso, já não senti mais tanto medo. 

Quando chegamos à delegacia, dois policiais me algemaram sem uma palavra e me chutaram 

e empurraram até o segundo andar antes de rosnarem para mim: “Temos um ‘tratamento especial’ 

para pessoas como você!”. Em meu coração, eu sabia que esse “tratamento especial” significava 

tortura. Naquele momento, continuei orando a Deus em meu coração e não ousei me afastar de 

Deus por um momento sequer, pois temia que perderia Seu cuidado e proteção e que cairia nos 

esquemas ardilosos de Satanás. Assim que entrei na sala de interrogatório, um dos policiais 

perversos ordenou que eu ficasse de joelhos. Quando não fiz o que mandou, ele me deu um chute 

maldoso na parte de trás do meu joelho, de forma que involuntariamente caí de joelhos com um 



estrondo. Então me cercaram e começaram a me bater e chutar até minha cabeça girar, minha 

visão ficar turva e sangue jorrar do meu nariz e da minha boca. No entanto, ainda não tinham 

acabado, pois ordenaram que me sentasse no chão e colocaram uma cadeira à minha frente. Então, 

um dos policiais maus começou a me golpear nas costas, e cada golpe fazia com que meu rosto e 

minha cabeça se chocassem contra a cadeira. Minha cabeça estava zunindo, e a dor era 

insuportável. Um dos policiais riu maliciosamente e disse: “Alguém já entregou você. Se não 

começar a falar, vamos espancá-la até a morte!”. Após dizer isso, ele me deu um soco em cheio no 

peito, o que doeu tanto que fiquei muito tempo sem conseguir inspirar. Então, outro policial 

gritou: “Você realmente acha que é algum tipo de Liu Hulan?  Mais cedo ou mais tarde, 

arrancaremos a verdade de você!”. O bando de policiais perversos me torturou de todas as 

maneiras e só paravam quando se cansavam. Justamente quando pensei que receberia um 

tempinho para respirar, um policial com cinquenta e tantos anos se aproximou para tentar me 

enganar com sua rotina de policial bom: “Alguém nos contou que você é uma líder da igreja. Você 

acha que não conseguiremos acusá-la de nada se não falar? Temos seguido você por muito tempo 

e só prendemos você porque temos provas suficientes. Então comece a falar!”. Fiquei chocada ao 

ouvi-lo dizer isso: “Seria verdade?”, pensei, “Se alguém realmente foi um Judas e me entregou, 

então eles já não saberiam tudo sobre mim? Será que consigo sair impune se não lhes disser nada? 

O que devo fazer?”. Em meu desespero, as palavras de Deus Todo-Poderoso me vieram à mente: 

“Você pensa em toda a graça que você obteve, todas as palavras que você ouviu — 

você poderia ouvi-las em vão? Não importa quem fuja, você não pode. Outras 

pessoas não creem, mas você tem que crer. Outras pessoas abandonam a Deus, mas 

você tem que apoiar a Deus e dar testemunho Dele. Outros difamam a Deus, mas 

você não pode. Não importa quão rude Deus seja com você, você ainda tem que tratá-

Lo corretamente. Você deveria retribuir Seu amor e você deveria ter consciência, 

porque Deus é inocente. Sua vinda à terra, do céu, para operar entre a humanidade, 

já foi uma grande humilhação. Ele é santo, sem a menor imundície. Ao vir a uma 

terra de imundície — quanta humilhação Ele aguentou? Operar em vocês é para o 

bem de vocês” (de ‘O significado de salvar os descendentes de Moabe’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). Cada uma das palavras de Deus atingiu meu coração entorpecido, e minha consciência 

se sentiu duramente repreendida. Pensei em como eu tinha seguido Deus Todo-Poderoso por 

anos, como eu tinha desfrutado amor e calor intermináveis de Deus, como tinha obtido o 

abundante suprimento de vida de Deus, entendido verdades que ninguém em toda a história foi 

capaz de entender, percebido o significado e valor da vida e me livrado da minha antiga vida 

sombria de dor, desolação e desespero. Deus tinha me dado tremendo amor — como pude me 

esquecer disso? Como pude não saber o que fazer e até pensar em trair a Deus no momento em 

que ouvia que outra pessoa O tinha traído? Esses pensamentos me fizeram chorar muito, e eu me 

odiei por faltar-me tanta consciência e humanidade. Sempre que alguém demonstrava bondade 

para comigo, eu fazia de tudo para retribuir a bondade. Deus, porém, tinha me dado tanta graça e 



tantas bênçãos e tinha me concedido uma salvação tão grande, mesmo assim minha consciência 

permanecia entorpecida. Eu não só não tinha pensado em retribuir a Deus, mas, em vez disso, 

encontrando-me em apuros, pensava até em trair a Deus. Eu estava causando tanta dor ao coração 

de Deus! Naquele momento, senti um remorso tão profundo por ter vacilado. Se outra pessoa 

realmente tinha traído a Deus, então Deus certamente estaria sentindo uma dor e tristeza extrema, 

e eu deveria agora estar tentando consolar o coração de Deus com minha própria lealdade. No 

entanto, eu estava sendo tão egoísta e desprezível que eu não só não tinha ficado do lado de Deus, 

mas também tinha pensado em trair a Deus para que eu pudesse prolongar uma vida patética e 

ignóbil. Eu só tinha pensado em mim mesma, sem qualquer consciência ou razão — eu estava 

causando tanta dor ao coração de Deus e fazendo com que Ele me odiasse tanto! Em minha 

repreensão própria e em meu remorso, eu fiz uma oração silenciosa a Deus: “Ó Deus Todo-

Poderoso! Falta-me tanta consciência e humanidade! Tudo que tens me dado foi amor e bênçãos, 

e tudo que eu tenho Te dado em troca foi mágoa e dor. Ó Deus! Obrigada por Tua orientação que 

me permite saber o que devo fazer agora. Agora, desta vez, desejo satisfazer a Ti com ação real. 

Não importa o quanto Satanás me atormente, prefiro morrer a falhar em meu testemunho a Ti e 

jamais Te trairei!”. O policial perverso viu o quanto eu estava chorando e pensou que eu estava 

começando a ceder, então ele se aproximou de mim e disse com mansidão fingida: “Diga-nos o 

que queremos saber. Diga-nos e você poderá ir para casa”. Eu fixei meu olhar nele e, furiosa, disse: 

“Jamais trarei a Deus!” Isso o enfureceu profundamente; ele começou a me esbofetear e a gritar 

histericamente: “Então você prefere a vara à cenoura, é? Eu tentei lhe oferecer uma saída com 

alguma dignidade, mas você a joga na minha cara. Você acha que não podemos lhe fazer nada? Se 

não começar a se comportar e confessar, nós a jogaremos na prisão por cinco anos e seu filho será 

proibido de ir à escola”. Respondi: “Se eu tiver que passar cinco anos na prisão, então isso é algo 

que terei que suportar. Você pode impedir que meu filho vá à escola, mas o destino dele permanece 

sendo o destino dele. Eu me submeterei à soberania de Deus”. O bando de diabos ficou ainda mais 

enraivecido, e um deles me agarrou pelo pescoço e me arrastou para uma plataforma de concreto. 

Então me obrigaram a me sentar no chão com as pernas estendidas. Um policial pisou em uma de 

minhas pernas enquanto outro enfiava seu joelho em minhas costas, puxando meus braços para 

trás com força. Imediatamente, senti uma dor insuportável em meus braços, como se  tivessem 

quebrado, e, involuntariamente, minha cabeça se lançou para a frente e bateu contra a plataforma 

de concreto, imediatamente causando um galo enorme. Na época, estávamos no meio do inverno, 

com ventos gelados, e cada gota de água se transformava em gelo, mesmo assim, esses policiais 

maus estavam me torturando ao ponto em que eu suava baldes, encharcando completamente as 

minhas roupas. Quando viram que eu ainda não estava cedendo, eles arrancaram minha jaqueta 

forrada de algodão e me deitaram de costas no chão gelado, vestida apenas com as roupas de baixo 

finas, e continuaram a me interrogar. Quando, mesmo assim, eu não respondia a nenhuma de suas 

perguntas, eles me deram uma nova sessão de chutes. Esse bando de diabos me torturou até o cair 

da noite, e todos eles estavam esgotados, mas ainda não haviam conseguido arrancar nada de mim. 



Quando foram jantar, eles me ameaçaram, dizendo: “Se você continuar de boca fechada hoje à 

noite, nós algemaremos você num ‘banco de tigre’ e deixaremos você congelar até morrer!”. Depois 

disso, saíram enfurecidos. Eu comecei a sentir medo naquele momento e pensei comigo mesma: 

“A quais outras torturas esses policiais maus me submeterão? Eu conseguirei resistir?”. 

Especialmente quando pensava no rosto selvagem deles e nas cenas em que me torturavam, eu me 

sentia ainda mais angustiada e impotente. Eu temia que não conseguiria suportar a tortura cruel 

e que eu trairia a Deus, assim continuei orando a Deus. Naquele momento, as palavras de Deus 

me lembraram disto: “Se o homem tem pensamentos tímidos e temerosos, ele está 

sendo enganado por Satanás. Ele teme que nós cruzemos a ponte da fé para entrar 

em Deus” (de ‘Capítulo 6’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em 

carne”). As palavras de Deus esclareceram minha mente, e então eu soube que meu medo era 

porque Satanás tinha me enganado e que assim eu tinha perdido minha fé em Deus. Percebi 

também que eu realmente precisava experimentar esse tipo de situação a fim de ser temperada e 

edificada, caso contrário eu seria eternamente incapaz de desenvolver uma fé verdadeira em Deus. 

E mais, percebi que eu não estava lutando sozinha nessa adversidade, mas que eu tinha Deus 

Todo-Poderoso como minha fiel retaguarda. Então lembrei de quando os israelitas foram tirados 

do Egito e estavam sendo perseguidos pelos soldados egípcios até o Mar Vermelho. Àquela altura, 

não havia como voltar atrás, e eles obedeceram à palavra de Deus e confiaram em sua fé para 

atravessar o Mar Vermelho. Para a surpresa deles, Deus partiu o Mar Vermelho e o transformou 

em terra seca; eles atravessaram em segurança e escaparam do perigo, fugindo assim da 

perseguição e da matança pelos soldados egípcios. Enfrentar a tortura cruel pela polícia do Partido 

Comunista Chinês agora era a mesma coisa. Contanto que eu tivesse fé e confiasse em Deus, eu 

certamente derrotaria Satanás! E assim meu coração recuperou a força, e eu não me senti mais 

tão tímida e assustada. Eu disse uma oração a Deus em meu coração: “Ó Deus Todo-Poderoso! 

Desejo batalhar contra Satanás confiando em Ti e nunca mais ser intimidada pelo poder despótico 

da polícia perversa! Darei testemunho de Ti!”. Nesse momento de perigo, Deus Todo-Poderoso 

não só agiu como minha retaguarda poderosa, mas também demonstrou misericórdia e 

compaixão para com minha fraqueza. A polícia não voltou para me interrogar naquela noite, e eu 

passei a noite em segurança. 

De manhã cedo, vários policiais com um olhar assassino vieram e começaram a me intimidar, 

dizendo: “Se você não cooperar, você pagará por isso! Vamos lhe dar um gostinho da morte! Seu 

Deus Todo-Poderoso não pode salvar você agora. Você não sobreviveria a isso nem mesmo se fosse 

Liu Hulan! Se não começar a falar, não espere sair dessa com vida”. Então me obrigaram 

novamente a tirar minha jaqueta forrada de algodão e a deitar no chão gelado enquanto me 

interrogavam. Quando vi cada um deles fixar seu olhar impregnado de maldade em mim, tudo que 

pude fazer foi clamar desesperadamente a Deus e pedir que Ele me ajudasse a permanecer firme 

em meu testemunho. Quando viram que eu continuava em silêncio, eles ficaram enfurecidos. Um 

dos policiais começou a me bater cruelmente na cabeça com uma pasta de arquivo até eu ficar 



tonta e enjoada. Enquanto me batia, ele me xingava e me ameaçava, dizendo: “Hoje nós  lhe 

daremos um gostinho da forca. Qual é a escola que o filho dela frequenta? Informem o diretor da 

escola e tragam seu filho para cá. Ela vai querer estar morta”. Então me interrogaram sobre as 

coisas que tinham encontrado em minha casa, mas já que não ficaram satisfeitos com minhas 

respostas, eles começaram a bater a pasta do arquivo contra minha boca até sangue escorrer dos 

cantos dos meus lábios. Então espancaram ferozmente todo o meu corpo e só pararam quando se 

cansaram. Naquele momento, um policial entrou na sala e viu que eu não tinha confessado, então 

quatro ou cinco homens vieram até mim, soltaram as algemas e então algemaram minhas mãos 

atrás das minhas costas. Eles me obrigaram a me sentar diante de uma escrivaninha grande com 

minha cabeça na altura da beira da escrivaninha e com as pernas estendidas. Quando achavam 

que minhas pernas não estavam estendidas o bastante, eles pisavam nelas e pressionavam meus 

ombros para baixo. Durante muito tempo, suspenderam meus braços e algemas atrás de mim e 

me obrigaram a permanecer totalmente imóvel na postura que tinham escolhido para mim. Se eu 

me movesse para a frente, bateria minha cabeça contra a escrivaninha, se me mexesse para a 

esquerda, a direita ou para trás, eu seria severamente punida. Essa sua tática abominável me 

causou tanta dor que eu só queria morrer, soltando um grito após o outro gargarejando sangue. 

Eles só me soltaram e me permitiram deitar no chão quando viram que eu estava à beira da morte. 

Pouco tempo depois, aquele bando de diabos desumanos começou a me torturar e causar estragos 

em mim novamente. Quatro ou cinco policiais maus ficaram em pé em cima de minhas pernas e 

braços, de modo que eu não conseguia me mexer, então taparam meu nariz e apertaram minhas 

bochechas para que eu abrisse minha boca enquanto derramaram um fluxo constante de água fria 

em minha boca. Sufocando-me, lutei desesperadamente, mas eles não me soltaram, e, aos poucos, 

perdi a consciência. Não faço ideia de quanto tempo eu fiquei desmaiada, mas acordei de repente, 

engasgando com a água e comecei a tossir violentamente. Água saía de minha boca, do meu nariz 

e das minhas orelhas, e meu peito estava em agonia. A única coisa que conseguia sentir era 

escuridão completa em minha volta e era como se meus olhos estivessem saltando de suas órbitas. 

Eu estava engasgando tanto que só conseguia exalar, mas não inalar. Meus olhos estavam vazios, 

e eu me sentia como se a morte estivesse próxima. Quando a minha vida estava por um fio, eu sofri 

outra crise violenta de tosse e convulsões e consegui cuspir parte da água. Depois disso, eu me 

senti um pouco melhor. Então, um dos policiais perversos me arrastou pelos cabelos e me colocou 

numa posição sentada, e deu um puxão nas minhas algemas. Então ordenou que um de seus 

subalternos pegasse um cassetete de eletrochoque para aplicá-lo em mim. Para a minha surpresa, 

quando o subalterno voltou, ele disse: “Só consegui encontrar quatro. Dois deles não funcionam, 

e os outros dois precisam ser carregados”. Quando ouviu isso, o oficial rugiu em fúria: “Você é 

estúpido demais para qualquer coisa! Traga água com pimenta malagueta!”. Orei sem cessar a 

Deus em meu coração, pedindo que Ele me protegesse para que eu pudesse superar toda a tortura 

cruel infligida por esses policiais perversos. Naquele momento, algo inesperado aconteceu: Um 

dos policiais realmente disse: “Isso é demais. Nós já a torturamos muito. Não façam mais isso”. 



Quando esse policial ouviu isso, tudo que pôde fazer foi ceder. Naquele momento, realmente 

percebi a soberania e o governo de Deus sobre todas as coisas, pois era Deus que estava me 

protegendo e me dando essa folga. Esses policiais perversos, porém, ainda não estavam dispostos 

a me deixar ir. Eles algemaram minhas mãos atrás das minhas costas novamente, ficaram em pé 

em minhas pernas e puxaram minhas mãos algemadas para cima com toda a sua força. Tudo que 

eu conseguia sentir era uma dor insuportável como se meus braços estivessem quebrando e gritei 

sem parar. Em meu coração, continuei clamando a Deus Todo-Poderoso e, sem perceber, deixei 

escapar “Todo-Po…” Mas então baixei minha voz e disse imediatamente: “Tudo posso… Posso lhes 

contar tudo que sei”. Aquele bando pensava que eu realmente queria lhes contar tudo, então eles 

me soltaram e gritaram: “Todos nós somos investigadores profissionais. Nem pense em nos 

enganar. Se você não se comportar e não nos contar tudo agora, pode esquecer a ideia de uma vida 

longa ou de sair daqui. Nós lhe daremos algum tempo para refletir sobre isso!”. Eu estava 

incrivelmente angustiada diante de sua tortura e ameaças e pensei comigo mesma: “Não quero 

morrer aqui, mas realmente não quero trair a Deus ou entregar a igreja. Que devo fazer? E se eu 

lhes contasse apenas sobre um irmão ou irmã?”. Mas, de repente, percebi que eu jamais 

conseguiria fazer isso e que dizer-lhes qualquer coisa seria trair a Deus e faria de mim um Judas. 

Em minha dor, orei a Deus: “Ó Deus! O que devo fazer? Por favor, ilumina-me e guia-me e, por 

favor, dá-me força!”. Após orar, lembrei as palavras de Deus que dizem: “A igreja é Meu 

coração”. “Você deve sacrificar tudo para proteger Meu testemunho. Esse deve ser o 

objetivo das ações de vocês, não se esqueçam disso” (de ‘Capítulo 41’ das Declarações de 

Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). “Sim”, pensei. “A igreja é  o coração de 

Deus. Entregar um irmão ou uma irmã seria causar estragos na igreja, e isso é o que mais entristece 

a Deus. Não devo fazer nada que prejudique a igreja. Deus veio do Céu para a terra para operar 

para nos salvar, e Satanás mantém seus olhos gananciosos fixados nos escolhidos por Deus, 

esperando em vão pegar todos nós de uma só vez e destruir a igreja de Deus. Se eu entregasse 

meus irmãos e irmãs, eu não estaria permitindo que o esquema insidioso de Satanás fosse bem -

sucedido? Deus é tão bom, e tudo que Ele faz no homem Ele o faz por amor. Não devo machucar 

o coração de Deus. Não posso fazer nada por Deus hoje, então peço apenas que eu seja capaz de 

ser testemunha para retribuir o amor de Deus — essa é a única coisa que posso fazer”. Quando 

entendi a vontade de Deus, fiz uma oração a Ele: “Ó Deus! Eu não sei que tipo de tortura eles ainda 

reservaram para mim. Tu sabes que sou de estatura muito baixa e que, muitas vezes, me sinto 

tímida e assustada. Mas acredito que Tu seguras tudo em Tuas mãos e desejo tomar uma resolução 

em Tua presença de ser testemunha Tua, mesmo que isso custe minha própria vida”. Naquele 

momento, um dos policiais perversos gritou com raiva: “Então, já pensou no caso? Se você não se 

comportar e não nos contar tudo, garantirei que você morrerá aqui, hoje mesmo! Nem mesmo o 

Deus onipotente pode salvar você!”. Eu fechei os olhos apertados, agarrando-me à minha decisão 

de ser testemunha mesmo que isso custasse a minha vida, e não disse uma única palavra. Os 

policiais rangeram os dentes em fúria, correram até mim, me humilharam e torturaram sem parar 



exatamente como tinham feito antes, me pisoteando e espancando. Eles bateram em minha cabeça 

cruelmente até ela começar a rodar. Tudo ficou preto diante dos meus olhos, e minha cabeça 

parecia ter aberto ao meio. Aos poucos, comecei a sentir que não conseguia mexer meus olhos, 

meu corpo ficou anestesiado de dor, e eu não consegui ouvir nada com clareza. Tudo que conseguia 

perceber eram suas vozes que pareciam vir de muito longe. No entanto, minha mente estava 

absolutamente clara, e continuei repetindo estas palavras em silêncio: “Não sou um Judas. Prefiro 

morrer antes de me tornar um Judas”. Não sei quanto tempo passou, mas quando acordei, vi que 

estava totalmente molhada, e quatro ou cinco policiais estavam agachados ao meu redor como que 

para verificar se eu estava viva ou morta. Olhei para esse bando de oficiais que não eram melhores 

do que bestas e senti uma indignação profunda surgir dentro de mim: era essa a “polícia do povo” 

que “amava as pessoas como seus próprios filhos”? Eram esses os executores da lei que “defendiam 

a justiça, puniam os maus e ajudavam os bons”? Eram todos apenas demônios e monstros do 

Inferno! Naquele momento, lembrei-me de uma passagem de um sermão: “O grande dragão 

vermelho resiste e ataca Deus da forma mais cruel e frenética e prejudica o povo escolhido de Deus 

da forma mais diabólica e terrível — esses são os fatos. O grande dragão vermelho persegue e coage 

o povo escolhido de Deus, e qual é seu propósito nisso? Ele deseja erradicar completamente a obra 

de Deus nos últimos dias e o retorno de Deus. Essa é a malícia do grande dragão vermelho e é o 

esquema ardiloso de Satanás” (“Como conhecer e distinguir a natureza e os venenos do grande 

dragão vermelho” em “Sermões e comunhão sobre a entrada na vida III”). Contemplando os fatos 

em minha volta à luz dessas palavras, vi com clareza cristalina que o governo do Partido Comunista 

Chinês é a encarnação de Satanás e que ele é o maligno que tem se oposto a Deus desde o início. É 

porque apenas o diabo Satanás odeia a verdade e teme a luz verdadeira e deseja banir a vinda do 

Deus verdadeira, porque apenas ele pode ferir cruelmente e torturar de forma desumana aqueles 

que seguem a Deus e que seguem a senda correta. Agora Deus Se tornou carne e veio operar dentro 

de seu covil, e Ele arranjou para que eu passasse por tal situação para que, por ter sido tão 

profundamente enganada por Satanás, eu pudesse perceber que é o diabo Satanás que prejudica 

e devora as pessoas, que há luz por trás de seu governo sombrio e que existe um Deus verdadeiro 

que nos protege e provê para nós dia e noite. A vinda de Deus Todo-Poderoso trouxe luz e verdade 

para mim e permitiu que eu finalmente enxergasse o rosto demoníaco do governo do Partido 

Comunista Chinês que se vangloria todos os dias como sendo “grande, honrável e correto”, 

despertando em mim um ódio amargo pelo governo do PCC. A vinda de Deus Todo-Poderoso 

despertou em mim um ódio amargo contra o governo do Partido Comunista Chinês, e Sua vinda 

me permitiu perceber o significado e valor de buscar a verdade e ver a senda de luz na vida. Quanto 

mais refletia sobre isso, mais eu entendia, e senti surgir dentro de mim uma força que me ajudou 

a encarar a cruel tortura dos oficiais. Minha dor física também diminuiu, e, no fundo, eu sabia que 

isso era Deus que estava me protegendo e me ajudando a passar pelas tentativas da polícia de 

extorquir confissões de mim através da tortura. 

No fim, a polícia reconheceu que não conseguiria arrancar nada de mim, então me acusaram 



de “perturbar a ordem pública” e me escoltaram até a casa de detenção. Nesses lugares, o governo 

do Partido Comunista Chinês obriga os prisioneiros a trabalharem como máquinas, obrigando-os 

a trabalhar sem parar durante o dia inteiro. Eu mal conseguia dormir cinco horas por noite, e todos 

os dias eu ficava tão exausta que meu corpo parecia cair em pedaços. A despeito disso, os agentes 

penitenciários nunca permitiam que eu comesse o bastante. Todas as refeições que eu recebia 

consistiam em apenas dois pãezinhos cozidos a vapor e alguns legumes sem uma única gota de 

óleo. Durante o tempo que passei presa ali, a polícia maligna veio me interrogar várias vezes. Em 

seu último interrogatório, disseram que me condenariam a dois anos de reforma por meio de 

trabalho. Com ousadia, eu lhes perguntei: “A lei do estado não garante liberdade de crença? Por 

que me condenar a dois anos de reforma por meio de trabalho? Estou doente. Se eu morrer, o que 

meus filhos e pais farão? Morrerão de fome sem ninguém que cuide deles”. Um policial cinquentão 

disse severamente: “Você será condenada porque quebrou a lei do estado, e as evidências são 

irrefutáveis!”. Respondi: “Crer em Deus é algo bom. Eu não cometo homicídio, não provoco 

incêndios, não faço nada ruim. Procuro apenas ser uma boa pessoa. Por que, então, não me 

permitem ter a minha fé?”. Os policiais ficaram envergonhados e enfurecidos com minha resposta, 

e um deles veio até mim e me esbofeteou, jogando-me no chão. Então me obrigaram a me estender 

no chão. Um deles segurou meus ombros, outro, as minhas pernas. Um terceiro pisou com força 

no meu rosto com seus sapatos de couro e declarou descaradamente: “Por acaso, hoje é dia de 

feira. Vamos tirar suas roupas e faremos você desfilar nua pela feira!”. Após dizer isso, ele pisou 

com força na parte inferior do meu corpo e em meu peito. Com um pé, subiu em meu peito e 

levantou o outro pé de forma ameaçadora, e então fez isso repetidas vezes, ocasionalmente 

pisoteando minhas coxas. Minhas calças ficaram rasgadas em muitos lugares por terem sido 

pisadas e o gavião também rasgou. Eu me senti tão humilhada que as lágrimas não paravam de 

escorrer dos meus olhos, e eu me senti como se fosse cair em pedaços. Eu simplesmente não 

suportava ser humilhada dessa forma por esses diabos. Senti que era simplesmente difícil demais 

viver desse jeito e preferi estar morta. Justamente quando estava sentindo essa terrível angústia, 

lembrei-me das palavras de Deus que dizem: “Chegou a hora de retribuirmos o amor de 

Deus. Embora estejamos sujeitos a bastante ridicularização, calúnia e perseguição 

por seguirmos a senda da crença em Deus, acredito que isso seja algo significativo. 

É uma questão de glória, não de vergonha, e, não importa o que aconteça, as bênçãos 

de que desfrutamos não são nada insignificantes” (de ‘A senda… (2)’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). “Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça” 

(Mateus 5:10). Imediatamente, as palavras de Deus refrescaram minha memória. “Sim”, pensei. 

“A dor e a humilhação que sofro hoje são de extremo significado e valor. Estou sofrendo isso 

porque creio em Deus e trilho a senda correta, e sofro isso para ganhar a verdade e a vida. Esse 

sofrimento não é vergonhoso, é uma bênção de Deus. O que acontece é que eu não entendo a 

vontade de Deus, e quando sofro essa dor e humilhação, quero morrer para pôr um fim nisso tudo 

e de forma alguma consigo enxergar o amor ou as bênçãos de Deus. Como eu poderia não estar 



causando tristeza em Deus?”. Quando pensei nessas coisas, eu me senti tão endividada a Deus e, 

em silêncio, tomei a seguinte resolução: “Não importa o quanto esses diabos me envergonhem e 

torturem, jamais me curvarei ante Satanás. Mesmo que me reste apenas um único suspiro, eu o 

usarei bem e darei testemunho de Deus e de forma alguma O decepcionarei”. Eles me torturaram 

por dois dias e duas noites, mas não conseguiram arrancar nada de mim, e assim me mandaram 

para a Casa de Detenção Municipal. 

Na casa de detenção, refleti sobre tudo que tinha experimentado ao longo dos últimos dias  e, 

aos poucos, entendi que passar por tal perseguição e adversidade era o amor e a salvação mais 

profundos de Deus para mim. Deus queria usar essa situação para temperar minha vontade e 

minha determinação de sofrer e para incutir fé e amor verdadeiros em mim para que eu 

aprendesse a ser obediente em momentos tão difíceis e a ser capaz de dar testemunho Dele. Diante 

do amor de Deus, lembrei como eu tinha me tornado fraca e rebelde repetidas vezes enquanto 

estava sendo torturada cruelmente, e assim vim para diante de Deus em profundo 

arrependimento: “Ó Deus Todo-Poderoso! Sou tão cega e ignorante. Eu não reconheci Teu amor 

e Tuas bênçãos, mas sempre pensei que sofrimento físico era algo ruim. Agora vejo que tudo que 

acontece comigo é Tua bênção. Mesmo que essa bênção seja contrária às minhas próprias noções 

e mesmo que, de fora, possa parecer que minha carne esteja sofrendo dor e humilhação, na 

verdade, isso és Tu concedendo-me o tesouro mais precioso da vida, é um testemunho de Tua 

vitória sobre Satanás e, além disso, és Tu mostrando-me teu amor mais real e verdadeiro. Ó Deus! 

Não tenho nada para retribuir o Teu amor e a Tua salvação. Tudo que posso fazer é dar-Te meu 

coração e sofrer toda essa dor e humilhação para ser testemunha de Ti!”. 

O que veio como uma surpresa completa foi que, justamente após eu ter me preparado para 

ir para a prisão e ter decidido satisfazer a Deus, Deus abriu uma saída para mim. Em meu 13o dia 

na casa de detenção, Deus fez com que meu cunhado chamasse os policiais para o lado de fora e 

lhes desse alguns presentes, o que lhe custou três mil yuans. Ele também entregou cinco mil yuans 

aos policiais para que eles pudessem me liberar sob fiança até o julgamento. Quando cheguei em 

casa, vi que a carne em minhas pernas tinha necrosado em decorrência das muitas pisadas dos 

policiais. Ela tinha ficado dura e preta, e levei três meses para me recuperar. A tortura pela polícia 

também causou danos severos ao meu cérebro e coração, e fiquei com sequelas. Ainda suporto o 

tormento dessa dor até hoje. Se não fosse pela proteção de Deus, talvez eu estaria paralisada e 

presa à cama, e o fato de eu poder levar uma vida normal se deve inteiramente ao grande amor e 

proteção de Deus. 

Após experimentar essa perseguição e adversidade, realmente cheguei a ver a essência 

demoníaca do governo do Partido Comunista Chinês, que resiste a Deus. Vim a enxergar 

claramente também que ele é o maligno e o inimigo irreconciliável de Deus. Eu abrigo um ódio 

imortal contra ele no fundo do meu coração. Ao mesmo tempo, também vim a ter um 

entendimento mais profundo do amor de Deus em comparação a antigamente, e vim a entender 

que toda a obra que Deus faz nas pessoas é feita para salvá-las e por amor a elas. Deus demonstra 



Seu amor por nós não só através de graça e bênçãos, mas ainda mais através de sofrimento e 

adversidade. Sendo capaz de permanecer firme durante toda a tortura cruel e os insultos que os 

policiais acumularam sobre mim e sendo capaz de sair do covil dos demônios, eu vim a apreciar 

verdadeiramente o fato de que tudo isso se deve às palavras de Deus Todo-Poderoso que me deram 

fé e força. E mais, foi porque eu fui inspirada pelo amor de Deus Todo-Poderoso, que me capacitou 

a derrotar Satanás um passo por vez e a ser liberta do covil dos demônios. Graças a Deus por me 

amar e me salvar, e que todo louvor e glória sejam dados a Deus Todo-Poderoso! 


