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Prefácio 

 
Já se passaram anos desde que o Movimento Feminista privou as mulheres 

de seus papéis e bênçãos de direito de como Deus projetou as mulheres para 

serem. Embora o objetivo fosse dar às mulheres os mesmos direitos que os 

homens, serviu para fazer com que as mulheres não tivessem escolha a não 

ser se tornarem mães solteiras, provendo não apenas para si mesmas, mas 

muitas vezes para seus companheiros homens. As mulheres não se 

libertaram dos homens, como dizia que se pretendia realizar, mas em vez 

disso, as mulheres ficaram obcecadas em ter um homem, qualquer homem 

a qualquer custo. Não é de surpreender que o profeta da Bíblia tenha dito 

que tempos como este viriam. Isaías 4:1 A Mensagem (MSG) diz: “Esse 

será o dia em que sete mulheres se unirão contra um homem, dizendo: ‘Nós 

cuidaremos de nós mesmas, obteremos nossa própria comida e roupas. 

Apenas nos dê um filho. Faça-nos grávidos para que tenhamos algo pelo 

que viver!’” 

 

São mulheres como Michele que foram chamadas para abrir o caminho para 

as mulheres que logo se verão, sozinhas, sem marido, filhos ou família. 

Nesta série de cinco livros, Michele nos leva em sua jornada que não a levou 

a recuperar o que perdeu, mas a encontrar um relacionamento tão forte, tão 

gratificante e tão pacífico que ela é uma inspiração para todos nós. 

 

Muito do que li neste livro, quando estava inicialmente disponível apenas 

para mulheres em sua igreja, eu costumava ajudar as mulheres em meu 

próprio ministério. Cada uma de nós precisa recolher as verdades não ditas, 

sabedoria e liberdade que Michele experimentou e compartilhou conosco 

neste livro dinâmico para mulheres. 

 

Tenho a honra de chamar Michele de minha amiga, e é por meio do que ela 

compartilhou de forma transparente conosco neste livro que nos ajudará a 

descobrir como podemos superar todas as situações pelas quais Ele nos 

chama.  

 

Erin Thiele  

Restore Ministries International 



 

 

———–— Capítulo 1 ————  

 

Movendo suas 

montanhas 
 

“…poderão dizer a este monte: 

‘Vá daqui para lá’, e ele irá.  

Nada lhes será impossível” 

—Mateus 17:20 
 
 

Uma das coisas que mais desejo na vida, além de ter um relacionamento 

mais íntimo com o Senhor, é ficar completamente livre de dívidas. Eu não 

consigo tirar a palavra livre da minha mente. E isso acontece principalmente 

devido ao fato de me lembrar (pelo menos uma vez por dia) do que o nosso 

doce Marido fez por mim e por você. Eu até mesmo acordei com uma nova 

revelação, de que nosso Amado não apenas morreu para que possamos 

entrar no céu quando morrermos, mas Ele morreu na cruz para que você e 

eu fossemos libertas de tudo e qualquer fardo em sua vida e na minha. 

Além disso tudo, Ele ainda venceu a própria morte para poder estar aqui 

conosco, nesse exato momento, como nosso Marido Celestial. E é por causa 

desse ato de amor, do perfeito amor, que os milagres acontecem, as nossas 

feridas mais profundas são curadas e nós somos libertas de toda vergonha e 

dor. 

Ao finalmente encontrar a vida abundante e vive-la durante um ano inteiro, 

pude ver de perto as maravilhosas bênçãos que Deus concedeu a cada uma 

de nós quando enviou Seu único Filho para morrer em nosso lugar: o 

Cordeiro perfeito que foi morto. Por causa disso, podemos permitir que Ele 

seja nosso Noivo esquecendo-nos de nossos problemas e passando a nos 

concentrar apenas em estarmos “apaixonadas” por Ele. 
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Que bom que você também não age mais como muitos cristãos, que apenas 

desejam ir para o céu, mas já está calorosamente envolvida em Seus doces 

braços de amor, durante todos os dias, todas as manhãs ao acordar e todas 

as noites antes de ir para a cama, e cada momento entre uma coisa e outra. 

Caso não esteja, eu incentivo você a parar por aqui e ler os livros que vieram 

antes desse, Encontrando a Vida Abundante, Vivendo a Vida Abundante e 

A Mentalidade da Pobreza. Cada um desses livros é um curso oferecido 

gratuitamente aos Membros da Comunhão da Restauração. 

Acontece que eu percebi que a maioria dos crentes, e provavelmente 99% 

dos cristãos, não vivem no nível de bênçãos que são nossas por direito. Meu 

palpite é que a maioria dos crentes simplesmente não as conhecem, porque 

se as conhecessem eles passariam a aproveitar essas bênçãos, assim como 

cada uma de nós começou a fazer! 

Quem poderia imaginar que você poderia enfrentar o divórcio sem sentir 

dor? Eu jamais imaginaria! E olha que eu nem estou falando das mulheres 

que estão no comecinho do processo do divórcio ou das mulheres que estão 

perdendo a cabeça em busca de vingança pela ação de divórcio que foi 

ajuizada contra elas. Elas podem até não admitir, mas até mesmo essas 

mulheres divorciadas que vivem iradas fazem o possível para esconder a 

dor, os arrependimentos e a culpa, que estão por trás dessa raiva. No entanto, 

ao aprender a aproveitar tudo o Senhor tinha para mim, com base nas 

promessas Dele, eu passei pelo meu divórcio totalmente livre da dor e sem 

preocupações. (Se você ou alguém que você conhece que está enfrentando 

o divórcio, não deixe de aproveitar o testemunho que eu compartilho em 

Enfrentando o Divórcio Novamente, que também é um curso gratuito no 

AmorFinalmente.org). 

E ainda há aquelas mulheres que passaram por um parto sobrenatural, sem 

nenhuma dor! Quem poderia imaginar que isso seria possível? Eu jamais 

imaginaria! Mesmo não sendo mais fértil (e por não ser mais casada), não 

poderei cumprir essa promessa, mas meus filhos irão. Já consigo visualizar 

isso ao falar e acreditar, aumentando assim a fé das minhas filhas, o que já 

produz uma mudança em suas crenças. Costumo ouvir minhas filhas 

dizendo às pessoas que terão partos sem dor e sem complicações, elas estão 

convictas disso e olha que apenas lemos metade do livro Parto 

Sobrenatural, como mencionei que estava fazendo em meu último livro, 

Mentalidade da Pobreza. 
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Foi ao ler este livro para meus filhos que percebi muitas coisas: a primeira 

delas é que muitas vezes eu fiz a coisa certa para mover montanhas na minha 

vida mesmo sem saber que estava fazendo isso. Tenho certeza de que isso 

já aconteceu com você. Existem situações em que você acreditou em Deus, 

sem hesitar, e então as coisas acabaram acontecendo exatamente como você 

acreditou que seria, você simplesmente não sabia que você estava movendo 

uma de suas montanhas?! 

Isso acontece porque nossas crenças estão muito além e são muito mais 

fortes do que as nossas esperanças. “Esperar” por algo certamente precede 

o acreditar em Deus por algo, mas a diferença é como pensar ou dizer em 

voz alta “Uau, isso seria legal”, enquanto você “espera” que algo aconteça, 

ao invés de pensar ou dizer em voz alta “Louvado seja Deus! Está quase 

acontecendo!” Deixe-me dar apenas um exemplo dessas diferenças, através 

de algo que a Erin compartilhou comigo. 

A Erin me disse que ao receber a notícia de que seu irmão, que mora no 

Japão e é casado com uma budista, permitiria que a sua sobrinha viesse 

passar um mês com sua família, ela falou para todo mundo: “Louvado seja 

Deus, a minha sobrinha está chegando para ser salva!!” A Erin disse: 

“Apensar de eu nunca ter falado com minha sobrinha sobre o Senhor ou a 

salvação, ou qualquer outra coisa espiritual, eu não tinha dúvidas de que 

isso iria acontecer, não havia qualquer dúvida. O que me chocou é que 

quando compartilhei isso com a maioria dos cristãos, eles fizeram questão 

de me corrigir dizendo: “Ah, isso é legal, é claro que todos esperamos que 

ela seja salva [enfatizando a palavra esperança], mas não temos certeza” ao 

qual Erin respondeu: “Sim, nós temos! Você vai ver; ela será salva antes de 

voltar para casa!” 

A Erin continuou dizendo: “Também não pedi a Deus especificamente pela 

salvação dela: dizendo a Ele: “Senhor, por favor, traga Monica aqui para 

que possamos compartilhar o evangelho com ela”, embora orar e acreditar 

especificamente por isso possa ser uma coisa boa. Eu simplesmente pude 

sentir; Eu podia sentir isso muito forte, devido à sua vinda repentina para 

ficar em nossa casa. De certa forma, embora eu não possa explicar, a 

maioria das mulheres em nosso ministério sabe do que estou falando. Por 

anos, desde que ela era bebê, nossa família orava para que meu irmão e sua 

família fossem salvos. Se eu falasse com ele sobre minha fé, a gente 

acabaria se distanciando. Pior ainda, meu irmão é um homem brilhante e 

conhece a Palavra; acontece que ele simplesmente não acredita nela (ainda). 

Então, ele gosta de debater, mas eu me recuso a argumentar. Anos atrás, eu 

sabia que Ele estava me dizendo para deixar de lado esse fardo e 
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simplesmente viver minha vida como uma carta viva. Minha vida 

finalmente chamou sua atenção.” 

Embora eu soubesse que meu irmão tinha pavor de que eu pudesse 

“converter” sua filha, a vontade de Deus prevaleceu e de repente minha 

sobrinha estava vindo nos visitar sozinha sem os pais. Durante a estadia, ela 

ficou curiosa ao acordar e presenciar a reunião de oração matinal da nossa 

família (ela nunca tinha ouvido falar em oração), e ficou extremamente 

curiosa por estarmos “conversando com Deus”. Antes de voltar para casa, 

como eu acreditava que aconteceria, minha sobrinha foi, de fato, 

radicalmente salva, depois pediu para ser batizada e, durante seu batismo, 

ela compartilhou seu testemunho a toda a igreja em seu inglês não muito 

fluente. 

Por causa do que acreditava, a montanha de Erin se moveu. (Se você quiser 

ler o testemunho completo, não deixe de encontrar este curso gratuito no 

AmorFinalmente.org, “Histórias de salvação”. 

O que aconteceu com a Mônica, sobrinha da Erin, foi uma consequência da 

fé inabalável da Erin. Isso comprova o que nosso Marido nos disse quando 

estava no meio de Seu ministério na terra: “Jesus, porém, respondendo, 

disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não 

só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: Ergue-

te e precipita-te no mar, assim será feito’” (Mateus 21:21). 

Esta não é a única vez que Jesus sugeriu coisas malucas. Em outra ocasião, 

ele respondeu aos discípulos quando perguntaram por que não conseguiram 

expulsar os demônios do lunático: 

“E ele lhes disse: Por causa da pequenez da tua fé; pois em verdade vos digo 

que, se você tem fé do tamanho de uma grão de mostarda, dirá a esta 

montanha: 'Mude daqui para lá', e ela se moverá; e nada será impossível 

para você.” 

Tendo fé como uma criança 

A maioria de nós sabe que uma outra coisa que Jesus nos disse durante Seu 

ministério é que precisaríamos de fé como uma criança, o que significa 

simplesmente que não é para nós ficarmos pensando nas impossibilidades 

ou em tudo o que poderia dar errado; mas, assim como uma criança, 
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devemos olhar para o nosso herói, sabendo que Ele é mais do que capaz de 

fazer o impossível. Seu Marido é seu Herói? 

O engraçado é que há cerca de um mês eu contei para as minhas filhas 

enquanto estava dirigindo que iria escrever esse livro, e falei para elas que 

o título seria “Movendo Montanhas”. Imediatamente elas souberam qual 

seria o assunto do livro. Então, para minha surpresa, as duas disseram que 

quando escutaram o versículo sobre mover montanhas, elas realmente 

tentaram movê-las! Que fofura, não é mesmo? Ambas disseram que ficaram 

muito surpresas quando a montanha com a qual conversaram (uma colina 

alta lá perto de nossa casa) não se mexeu e elas ficaram se perguntaram o 

porquê, em sua fé, como uma criança. 

Não que elas tenham perguntado com a intenção de receber uma resposta, 

mas eu queria ajudá-las com seus “porquês”, então em minha mente e 

coração, conversei com o Pai delas, meu Marido, sobre como poderia 

responder a elas. Imediatamente soube ajudá-las de uma maneira gentil e 

amorosa. Expliquei que podemos comparar o poder que possuímos como 

crentes como o poder que está em conduzir um carro. A menos que 

tenhamos maturidade suficiente para dirigir, nosso Pai celestial sabe que 

não deve nos dar as chaves. Depois, expliquei que, quando Jesus falou de 

mover montanhas, Ele usou o termo figurativamente, e que, mesmo sem 

saber o que estavam fazendo, elas já estavam aprendendo a mover as 

montanhas em suas vidas e provavelmente haviam movido muitas sem nem 

ao menos saber. 

Ao longo de nossas vidas, você e eu (e nossos filhos) enfrentaremos 

montanhas; muitas situações impossíveis e circunstâncias assustadoras 

aparecerão sobre nós. É aí que devemos escolher: voltar, estacionar na base 

da montanha, escalar a montanha, dar a volta na montanha ou, ao invés 

disso, acreditar quando sentimos que Ele está dando uma ordem para que a 

montanha se mova. “porque em verdade vos digo que qualquer que disser a 

este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas 

crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito” (Marcos 

11:23). 

O que me motiva a não mais duvidar que uma montanha irá se mover é 

quando eu sei o que Deus diz sobre alguma coisa. Se Ele me diz em Sua 

Palavra que algo é possível, eu acredito, uma razão é porque Ele também 

diz que Ele, Deus, não pode mentir. Provavelmente, a montanha mais 

conhecida que Deus moveu e que mudou a maneira como eu pensava, é 

quando li sobre o casamento de Erin sendo restaurado. Ela falou com sua 
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montanha, imediatamente depois que Erin disse que havia lido em sua 

Bíblia que “nada é impossível para Deus” dois anos antes, foi o dia em que 

o RMI começou oficialmente, que é o que tem ministrado a todas nós e o 

que também mais tarde ajudou a lançar meu ministério e muitos outros 

também! 

Uma vez Erin me disse: “Michele, honestamente quando eu estava 

enfrentando o abandono, a princípio eu sinceramente não sabia o que fazer, 

mas sabia o que eu queria que acontecesse. Era o que eu esperava. Então, 

depois de ler um pequeno livro do Dr. Ed Wheat, Como Salvar Seu 

Casamento Sozinho, comecei a acreditar que isso poderia acontecer. Foram 

necessários dois anos movendo várias montanhas menores (como mãe 

solteira de quatro filhos pequenos) que me levaram ao local para que aquela 

imensa montanha de separação e divórcio fosse lançada ao mar”. 

Deus sabe que sem ver as montanhas menores se moverem, teremos 

problemas para acreditar que temos o poder necessário para mover as 

montanhas realmente grandes! É por isso que, na esperança de mover uma 

montanha enorme, como o meu "Monte Everest” que está pairando sobre 

mim agora, uma montanha de dívidas inacreditáveis, o Senhor me leva a 

uma montanha menor após a outra, ensinando-me o que sou capaz de mover 

quando acredito, e não duvido. 

Ontem à noite, recebi uma ligação de uma empresa de cartão de crédito para 

me incentivar a transferir uma dívida que tenho da outra operadora de cartão 

para a deles com juros mais baixos. Quando eles me disseram o valor, 

dizendo que eu posso transferir uma fatura inteira, eu ri. Eu disse a ele que 

nem chegou perto do que eu precisava. É tão pouco que não faria a menor 

diferença! Era como se alguém me oferecesse uma pá maior para abrir 

caminho no meu “Monte Everest”, ha! Não senhor, preciso de um milagre, 

não de outro método. Obrigada. 

Aprendi a mover montanhas menores quando o Senhor me levou a declarar 

meu Imposto de Renda este ano, sozinha. Que loucura! Eu compartilhei 

sobre isso em meu último livro, Mentalidade da Pobreza, mas deixe-me 

contar brevemente por que isso foi tão maluco. Primeiramente, porque eu 

sou absolutamente horrível com números; em segundo lugar, porque tenho 

o péssimo hábito de adicionar ou omitir zeros (o que não é nada bom quando 

se trabalha com o governo e a Receita Federal); e terceiro, (como mencionei 
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no Mentalidade da Pobreza), meu ex-marido sempre declarava nossos 

impostos (bem, na verdade, ele juntava as informações sobre nossos 

impostos, apenas dos três primeiros meses do novo ano, e aí ele entregava 

tudo a um Contador profissional, que era um “especialista” em 

organizações sem fins lucrativos, que muitas vezes pedia um pagamento 

adicional porque declarar nossos impostos era muito difícil). Ainda resta 

alguma dúvida de que seria uma grande façanha mover esta montanha? 

Não importa quantas vezes eu expliquei isso tudo para o meu Marido, 

mesmo assim, Ele continuou me dizendo que este ano eu faria a declaração 

do Imposto de Renda, simplesmente ignorando as minhas desculpas e 

depois ainda me lembrou de quando eu arquivei uma papelada referente a 

uma solicitação de isenção de impostos. Quando eu fiz esse pedido louco, 

ridículo, absurdo, até cômico, a funcionária da Receita Federal me telefonou 

dizendo basicamente a mesma coisa: que o pedido era louco, ridículo, 

absurdo. Na verdade, ela disse que havia telefonado para descobrir qual 

advogado eu tinha contratado, e quando ela soube que eu estava tentando 

fazer tudo sozinha, fez questão de explicar para mim, essa reles mortal, que 

a maioria dos advogados não eram suficientemente qualificados para obter 

essa isenção, que era tudo extremamente complicado, e daí passou a me 

dizer qual era o percentual para organizações que não conseguem se 

qualificar para o status de sem fins lucrativos a cada ano. Era algo como 

95%. 

No entanto, foi nesse exato momento, quando os fatos são tão reais que se 

você olhar mais de perto sua montanha começará a balançar apenas 

esperando para ver como nós que afirmamos ser crentes, responderemos. 

Vamos concordar que é realmente impossível? Vamos ter tempo para parar 

para e ter certeza de que é a vontade de Deus? Ou, em vez disso, falaremos 

as palavras que moverão aquela montanha, lançando-a no mar? 

Naquele dia, quando a funcionária da Receita Federal ligou, falei as palavras 

que movimentavam a montanha, dizendo: “Sim, eu sei que é impossível, 

mas gostaria de me cadastrar para obter a isenção de impostos” e foi aí que 

o “impossível” aconteceu, a representante da Receita Federal me 

acompanhou pessoalmente em cada etapa nos próximos dias e, por fim, 

enviou a solicitação e o status de organização sem fins lucrativos foi 

concedido. 

Embora eu soubesse que (na época) era importante ganharmos esse status 

sem fins lucrativos pelo bem de meu novo ministério e para minha família, 

agora olhando para trás eu vejo como isso era apenas uma parte do plano 
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maior de Deus. Ele queria que eu alimentasse você com esta verdade 

“alimente minhas ovelhas”, assim, ao ensiná-la, você será capaz de ajudar 

as outras a mover a montanha na vida do crente, para atrair a atenção dos 

não-crentes, noivas que precisam de um Marido para viver sua vida 

abundantemente!! 

Se há uma coisa que chama a atenção dos perdidos, dos desesperados, 

é quando Suas noivas em todo o mundo começam a ter fé para mover 

montanhas. 

A questão é: você será uma delas? 

Apenas não entre em pânico, lembre-se, Ele começa com as pequenas 

montanhas primeiro! 
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Testemunhos incríveis e poderosos de 

casamentos restaurados 

 



 

Livros para homens 

em EncouragingBookstore.com & Polobooks.com.br 

 

 

   
 

 

 
 

 

Visite nosso site onde você também encontrará esses 

livros como cursos GRATUITOS para homens. 
 

  

Um Homem Sabio: por uma TOLA Que 

Construiu sobre a Areia Movediça 

Como Deus Irá Restaurar Seu Casamento: Há 

Cura Após Votos Quebrados! Um livro para 

homens. 



 

 

Restore Ministries International 

POB 830 Ozark, MO 65721 

Para mais ajuda, por favor  

visite um dos nossos websites: 
 

AjudaMatrimonial.com 

EncouragingWomen.org 

HopeAtLast.com 

LoveAtLast.org 

RestoreMinistries.net 

RMIEW.com 

Aidemaritale.com (francês) 

AmoreSenzaFine.com (italiano) 

AyudaMatrimonial.com (espanhol) 

Eeuwigdurendeliefde-nl.com (holandês) 

EvliliginiKurtar.com (turco) 

EternalLove-jp.com (japonês) 

Pag-asa.org (tagalog) 

Uiteindelikhoop.com (africâner) 

Zachranamanzelstva.com (eslovaco) 

Wiecznamilosc.com (polonês) 

EncouragingMen.org 

 


	POB 830 Ozark, MO 65721

