
Testemunho de Fé. 

Meu nome é Benedito da Costa 

Vilela, tenho 68 anos. sou da 

Irmandade do Senhor Bom Jesus, 

quero testemunhar aqui um grande 

milagre em minha vida para que possa 

ser esperança para muitos que passam 

ou irão passar por essa situação, 

acredite e peça a força do Bom Jesus! 

Em 2008 quando comecei a sentir 

dores no estômago, tudo que comia 

fazia mal, foi então que procurei um 

médico que me pediu uma endoscopia do estômago, 

mas como todo cidadão fui enrolando e deixando o tempo passar, e só quando já 

não dava mais para suportar as dores, em julho de 2013 resolvi fazer a 

endoscopia com pedido de biópsia, na qual foi detectado um tumor maligno 

muito agressivo, segundo o médico (um câncer que espalha rapidamente pelos 

outros órgãos). Dia 23 de agosto antes de passar no medico para entregar o 

resultado abracei minha irmã Isa e com confiança disse que estava preparado e 

forte para vencer essa batalha, pois o Padre Ivair havia  ungido minhas mãos e 

minha cabeça com o óleo do Bom Jesus. 

Aos 28 de agosto fui encaminhado para uma cirurgia onde foi retirado maior 

parte do estomago que estava infectado. De 5 partes ficando apenas uma, afirmou 

o médico a minha família, que no desespero diante da situação delicada só rezava 

e pedia ao Bom Jesus a graça da cura, alem de toda Irmandade juntamente com o 

Pe. Ivair oravam nas missas do dia 14. Em momento algum perdi a fé e pedi que 

fosse feito a sua vontade e assim iniciei o tratamento da quimioterapia, que durou 

8 meses, creio que pela unção e pela fé nem meus cabelos caíram. 

E na última seção, foi pedido uma nova bateria de exames com biopsia na qual 

para surpresa dos médicos e minha alegria e de minha família deu negativo. Um  

milagre do nosso Bom Jesus aconteceu. 

Hoje não tenho palavras para expressar a alegria de poder ter experimentado um 

milagre em minha vida, agradeci imensamente a Deus por ter me dado mais uma 

oportunidade de continuar vivo. Faço apenas acompanhamento de 6 em 6 meses 

e nada mais tenho já posso voltar aos meus trabalhos normal, agradeço a todos 

irmãos da Irmandade pelas orações.  


