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PREFÁCIO

Querido leitor, cada palavra deste livro foi escrita com meu 
próprio sangue – não literalmente –, com isso quero dizer que 
minhas palavras saíram da minha própria alma, carregada de 
todo meu sentimento. Não escrevo para ser reconhecido, para 
ter fama ou para glori� car a mim mesmo, mas para exaltar o 
nome d’Aquele que me visitou um dia num lugar onde não exis-
tem igrejas reconhecidas pelo governo, Bíblias autorizadas e a 
permissão para a propagação do Evangelho de Cristo. Quem 
me visitou foi Aquele que não precisa do meu testemunho para 
mostrar Seu poder. Aquele que tanto escutamos falar das Suas 
maravilhas, curas e milagres. Por isso, amado irmão, não leia 
este livro como mais uma história qualquer, mas sim, como a 
história de um homem que experimentou um real encontro com 
Jesus Cristo e nasceu de novo. Quero compartilhar com você 
sobre o verdadeiro Deus que mudou minha vida e pode fazer o 
mesmo com a sua. 





INTRODUÇÃO

“Saída” foi a primeira palavra que li quando cheguei ao Brasil 
após vinte e cinco horas de viagem. Ao descer do avião já podia 
sentir que o cheiro não era mais o da minha terra de origem, 
o vento que tocava minha pele não era igual e eu escutava um 
idioma diferente. As pessoas se vestiam diferente. Cheguei a uma 
terra estranha. Já era noite e nada ao meu redor me parecia fa-
miliar. 

Carregava comigo apenas meu passaporte, a roupa do corpo 
e uma fé inabalável de que algo grande o Senhor já havia pre-
parado para mim. A certeza que ecoava no meu coração era que 
“essa é a minha terra prometida”. 

“E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que 
fores, e te farei tornar a esta terra; porque não te deixarei, 
até que haja cumprido o que te tenho falado.” (Gênesis 
28.15)
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Meu nome é Mehdi. Meu nome em árabe clássico signi� ca 
“aquele que estava na escuridão e foi à luz”. Na religião islâmica 
o nome possui outro signi� cado: “o profeta que voltará e trará a 
vitória para o povo”.  

Nasci no Marrocos, um país lindo onde é possível encon-
trar tudo o que se deseja. Se quiser frio – tem neve. Se quiser 
calor – tem deserto. Se quiser uma brisa suave – tem montanhas. 
Sem dúvida é um lugar maravilhoso. O Marrocos é um país de 
quarenta milhões de habitantes, 95% da população é composta 
de muçulmanos sunitas e 5% são judeus marroquinos não pra-
ticantes.

“Acorda meu � lho, Allah está esperando um verdadeiro adora-
dor.” Assim meu pai me acordava às três e trinta da madrugada 
para orar, e em seguida partir para uma grande biblioteca da casa 
para decorar o Alcorão junto ao meu avô. Logo, minha mãe já 
nos esperava com o café na mesa, orgulhosa e com carinho se 
despedia de mim, que sem voltar pra cama seguia para a escola. 
Passei minha infância numa rotina incessante de oração, disci-
plina e memorização do Alcorão. 

Nasci em uma família extremamente religiosa, mais do que 
você pode imaginar. Sou o � lho mais velho, sendo assim, assu-
mo total responsabilidade depois do meu pai, fato completa-
mente comum no país. O � lho mais velho representa o próprio 
pai em sua ausência. Eu sempre tive o dever de ser um exemplo 
para meus irmãos. Para mim, ser como meu pai era muito fácil, 
pois sempre o admirei. Seguia os seus passos pensando em tocar 
em sua sombra para “pegar” um pouquinho do seu jeito. Quan-
do ele saía de casa rumo à mesquita, eu observava seu modo de 
se vestir, de falar, de caminhar e desejava de todo o meu coração 
ser como aquele homem. 

Meu pai não é somente um homem religioso que segue à 
risca as leis do Alcorão. Não é somente um pai que quer ver os 
� lhos crescendo nas leis islâmicas por mera tradição. Não é um 
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líder religioso de uma mesquita, nem um líder religioso de uma 
cidade. Meu pai é o líder político-religioso responsável pelas leis 
islâmicas do país. 

Para esclarecer, tanto nos países árabes como no Oriente 
Médio, existe um sistema em que religião e política andam lado 
a lado, ou seja, não tem como falar de religião sem falar de polí-
tica e vice-versa. As leis que regem o país não são somente as leis 
humanas, mas são as leis do Alcorão. No Marrocos acontece um 
pouco diferente. Localizado no Norte da África, e muito próxi-
mo da Europa, o governo quer usar a religião para manipular a 
política. Usam o ponto fraco do homem, que é a vida espiritual, 
para alcançar benefícios para o rei e para o governo. Liderado 
por uma monarquia, é o rei que seleciona quem vai liderar a 
religião. Assim, ele mesmo tem acesso a todas as informações 
que são passadas aos � éis e aos não � éis. Para o rei, é importante 
mostrar que no Marrocos não existe um islamismo radical anti-
go, mas sim um islamismo liberal, como eu gosto de dizer: “um 
islamismo chique”. 

Isso me parece tão contraditório, uma vez que se alguém for 
pego com uma Bíblia, por exemplo, a lei determina dois anos de 
prisão. Tão somente se você andar com uma Bíblia na mão. E 
essa lei vem do governo “não radical”. Temos outra lei engraça-
da, que diz que se alguém falar de outra religião que não seja a 
islâmica com um marroquino, são cinco anos de prisão. Sendo 
assim, � ca evidente que não existe a possibilidade de ter uma 
igreja, ou Bíblia, ou pregadores, ou missionários andando pelas 
ruas. No Marrocos se você vive, ou fala, ou conhece o Evangelho 
você vai para a prisão recebendo pena igual ou maior do que um 
ladrão. Mas foi nesse lugar, dentro dessa família, debaixo dessa 
lei, nessas condições que, um dia, que ainda consigo me lem-
brar claramente, Jesus me encontrou e me salvou. Hoje estou 
escrevendo este livro para mostrar o que acontece quando um 
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homem se encontra com Deus verdadeiramente e o preço que é 
necessário pagar.
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