Cristãos se parecem com Cristo: "Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou." (1o. João 2:6)

Sonho, visão, ou um recado, para nós
que dizemos que somos cristão
Aconteceu em setembro de 2015, eu não sei dizer se foi um sonho ou visão o
ainda uma revelação. Nestes últimos cinco anos venho passando por diversos
tipos de adversidades políticas, terrorismo psicológico. E uma dor muito forte
próximo a mandíbula. Algumas vezes quando dava as fisgadas eu esquecia o
que estava conversando de tão forte. Fiz dezenas de consultas. Inclusive, em
dois de janeiro 2015 fiz uma ressonância magnética. Apesar de na ressonância
constar um tumor, todos os profissionais que olharam a ressonância magnética
deram parecer diferente dizendo que eu não tinha nada. Além da dor 24 horas,
por falta de prescrição de medicamento adequado para a dor, de vez enquanto
sentia fisgadas e pontadas violentas chamadas dor no nervo trigêmeo. No final
de setembro 2015 meu rosto começou a inchar
como já tinha visto em
reportagem sobre o nervo trigêmeo.
Procurei na Internet profissionais sobre esta área, encontrei vários em São Paulo. Liguei
no Consultório do Dr. Eloy Rusafa http://www.dreloyrusafa.com/ e, quando me pediram
para levar todos os exames antigos, senti firmeza neste profissional.

A origem do meu sofrimento documentário
Aqui em Rondônia alguns profissionais pelos quais passei apenas se limitaram
ao exame físico receitaram um medicamento qualquer que não resolveu meu
problema de saúde, empurrando para adiante o meu caso. Sequer olharam os
exames que eu levava sempre em minhas mãos.
Chegando a São Paulo no consultório fui muito bem atendido pelo Dr. Eloy.
Ele entrou em contato com outros profissionais em encaminhou a mais três
especialistas na área. Dra. Natalia Cirurgia da cabeça e pescoço, foram
feitas uma tomografia
e duas ressonâncias magnéticas, as quais
identificaram um tumor na cabeça que já está chegando no cérebro.

Quanto ao sonho visão ou um recado cada
um que ler intérprete como quiser.
Sonhei que tinha orado
dizendo que eu
não suportava
mais tanto
sofrimento no sonho eu morri a uma voz me disse siga por este caminho que é
o seu destino
Era uma estrada escura que levava ao céu e ao inferno. E eu segui em frente
como muito medo não sabia para onde estava indo se para o céu ou inferno. Até
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que cheguei num bosque com muitas árvores e entrando nele avistei adiante
uma estrada que avançava reto à minha frente e outra por onde não passava
quase ninguém. Eu entrei nesta que estava menos usada. Logo vi uma enorme
construção muito bonita porem vazia, a qual só tinha o porteiro.
O Porteiro veio me receber com toda alegria disse seja bem-vindo meu irmão,
sente se. O lugar era como um atendimento de um hotel ele do outro lado olhava
a minha ressonância magnética e num enorme computador, e ele disse você tem
muitos perseguidores na terra.
Me falou de um homem que i a de produtor em produtor falar mal e me
difamar falou de um concorrente que disse que ia me quebrar, e foi falando
os nomes das de pessoas que viviam fofocando com meu nome. Então eu
disse eu me sinto como Noé, que pregou por muitos anos e ninguém
acreditou nele.
Cheguei até fundar uma fundação para criar projetos sociais, então ele me disse:
deixa –me ver aqui no computador. Ele disse arra arra aquele promotor tentou
fechar sua boca e matar os seus sonhos. Aí eu disse fiz uma pesquisa jurídica
para me dar segurança e proteção criei um movimento baseado em contrato para
me dar segurança jurídica. Ele disse: muito bem. Tentei financiar nas
instituições financeira e os financiamento foram negados.
.
Ele respondeu: também, você só procurou pessoas erradas.
Ele continuou dizendo: seu pai gostava de fazer puxirão. Eu disse sim.
(Puxirão no Paraná era quando se reuniam os vizinhos para ajudar alguém que
estava em apuro, doente ou mesmo em condições sub/humano como por
exemplo, fazer uma roçada limpar uma lavoura ou uma colheita cada um levava
um pouco de mantimento, as mulheres ficavam encarregadas de fazer a comida
e os homens os serviços). Ele me disse seu pai virou crente, largou de fazer o
puxirão, e ficou muito doente de cama e implorou na igreja para os irmãos ir
colher a lavoura de feijão mais a lavoura se perdeu porque nenhum irmão foi
ajudar seu pai.

Olhou no Computador e disse, na terra está cheio de mercenário usando o
nome de Jesus Cristo e até do diabo para praticar todo tipo de barbaridade
contra a humanidade. Deus criou o Diabo e este mercenários serão
destruído com ele.
Ele disse a terra está cheio de pessoas que dizem que são meus irmãos,
mas que são falsos e enganadores. Vivem como parasitas, são mentirosos
praticam todo tipo de desonestidade. São corruptos, corrompem e são
corrompidos, são piores que as prostitutas que vocês julgam ser a classe
mais baixa, e muitas destas se prostitui para complementar o salário até
mesmo para não deixar seus filhos perecerem de fome. Eles são como
cobra engolindo cobra. Eles vão sofrer muito
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Ele disse: Neemias construiu o muro em 52 dias. Então ele abriu uma gaveta
e retirou um jornal que eu fiz a mais o menos a 25 anos e leu assim: os
ingleses estava perdendo a guerra e o General Churchill disse para vencer
esta guerra será preciso lagrima suor e sangue e os soldados se animaram
lutaram e venceram a guerra.
Ele disse: meus irmãos são todos desorganizados. No dia que eles se
organizar se unirem dominarão o mundo.
Ele disse: O Homem faz os planos e Deus faz acontecer
Ele disse: meus verdadeiros irmãos, são. Organizado honesto, justo não explora
ninguém. Não compactua e não envolve com a corrupção deste mundo. São
abençoados prósperos, usam a melhor tecnologia para produzir alimentos saudável são
como uma família um ajuda o outro.
Ele disse: daqui eu controlo o clima eu faço chover em alguns lugares e noutro envio
a seca o clima está sobre meu controle.
Os governos temem meus irmãos e os respeitam e aquele que se levantar contra eles eu
destruirei
Por fim. Ele me disse: procure os meus irmãos na terra que são uma
minoria eles vão te ajudar

Eu respondi agora não adianta mais nada, eu já morri mesmo, Ele deu
um grito. Eu sou Jesus Cristo todo aquele que crer em mim mesmo que
esteja morto vivera.
Aí com este grito eu acordei.

Ariquemes RO. 13 de setembro de 2015
Waldecy de Oliveira
Em novembro ao fazer a Consulta com o Dr. Eloy Rusafa foram pedido 2 ressonâncias
Magnética e 1 Tomografia, foram constatados um coagulo na mastoide indo para Cérebro
fui encaminhado para a Dra. Natalia Martins Magacho de Andrade Ao fazer a Biopsia
resultado Câncer Carcinoma de padrão adenoide-cístico infiltrado tecido de glândula salivar
Passei por vários especialistas, e quando foi abortado a operação me encaminharam para
quimioterapia, grau tipo VII para V. Aí optei para fazer o tratamento no Hospital São Pellegrino
com o Dr. Lopes e o Dr. Glauber em Porto Velho Rondônia
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Usei toda minha Fé em Deus creio que estou Curado em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo

Novembro de 2015 São Paulo
Solicitação de exames feitos por Dra.
Natalia Martins Magacho de Andrade
Biopsia Dezembro 2015
Laboratório de radiologia
Biopsia
Operação marcada para 04/01/2016
encaminhando para uma junta medica de
pulmão e cabeça e Pescoço no dia 13 de
janeiro 2016 decidiram encaminhar para
oncologia
Aí
pensei
pequei
o
encaminhamento e disse vou embora para
Rondônia e fazer o tratamento por lá liguei
para minha esposa, que ligou para um
amigo nosso o Abnael, que ligou para o Dr.
Lopes já agendou a consulta Dr. Glauber
pediu Imuno-histoquímico - Imuno-

histoquímico
Início do tratamento 01 de março 2016
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Termino da radio e quimer 02/06/2016
Obs/ daqui 60 dias publicarei laudo da
biopsia comprovando a cura.
Refiz todos os exames e voltei ao
Oncologista no dia 30 de agosto 2016.
Eu estou curado em nome do Sr. Jesus
Cristo.
Deus Pai, Jesus Cristo e o Espirito Santo
tiveram compaixão e misericórdia e
piedade de mim. Toda honra toda
glória ao criador da vida:
Breve publicarei os laudos, ou se tiver
alguma dúvida liga no Hospital São
Pellegrino em Porto Velho RO. para
melhores informação onde fiz o
tratamento:

