Testemunho de fé: "Milagre extraordinário"
A Edição de nº 109, da Revista Evangélica Ilustrada "A Seara", de abril de 1973,
em sua seção "Prodígios da Fé" (p. 28), divulgou uma matéria intitulada "Milagre
extraordinário", assinado pela irmã Noemi de Brito Lima de Souza.
Segue a matéria, com texto e foto conforme originalmente publicados, à época:

Milagre extraordinário
"Os que confiam no Senhor serão
como o monte de Sião, que não se
abala, mas permanece para
sempre".
Sl 125:1.

O médico lembrou que, na
consideração da falta de
equipamento próprio para tais
cirurgias em nosso Estado, chegaria
daquela data a três meses o navio
"Hope" [vindo dos Estados Unidos
da América], no qual Rejane
deveria ser operada. Constrangida,
sai daquele consultório e descendo
as escadas dizia: "Senhor, o navio
há de chegar daqui a três meses,
mas tu já estás aqui. Antes que
houvesse dia Tu és Deus. Eu quero
dizer a esse médico que o Deus a
quem eu sirvo e adora opera sem
queimar, sem ferir, sem cortar". A
dieta é simples: "Sê fiel até a morte
". Glorificado seja o nome de
Jesus". Assim continuei confiando
no Senhor. Para minha alegria,
vitória, assim como da Igreja, e
honra do nome de Jesus, Ele operou
minha filha na campanha "Cristo é a
solução" [realizada, em Natal, com
o Pr. Geziel Gomes]. Um ano de
tratamento previsto antes, Jesus
operou em alguns minutos de
oração, durante um culto de fé.
Jesus damos toda honra e glória,
porque "Só o Senhor é Deus".

Desde os quatro anos minha filha
Rejane Moema sofria de uma
terrível enfermidade no ouvido.
Vivia de um médico para outro, os
quais exigiram várias radiografias.
Mudei de médico cinco vezes e
todos diziam o mesmo: "A solução é
uma cirurgia, mas não pode ser feita
aqui, a senhora terá de ir ao Rio ou
São Paulo, com uma carta de
recomendação". Enquanto isto, eu
dizia em meu coração a Jesus
Cristo: "Senhor, tu é o Médico dos
médicos e o melhor dos amigos;
podes fazer este milagre". Aleluia!
Glória a Deus! Passaram-se 13 anos.
Ela não pode fazer as provas do
colégio, devido as fortes dores que
sentia na cabeça e por todo o rosto.
Depois de levá-la a outro médico,
que fez-lhe demoradíssimo exame,
exigiu novas radiografias e declarou
que 4 operações seriam necessárias,
duas em cada ouvido, e que, ainda
Noemi de Brito Lima de Souza. (Abonado pelo
assim supeitavam que após perderia Pastor João Batista da Silva.- Natal, RN).
a audição.

Rejane Moema, a adolescente que
recebeu a cura divina que a
libertou do câncer em um dos seus
ouvidos.
Essa jovem tornou-se esposa e
mãe dos três filhos do Pr. Gilson
Oliveira, Presidente da Assembléia
de Deus - Ministério da Plenitude.
A irmã Rejane lidera o ministério
feminino da ADEMP.

