Abaixo o testemunho de vida de Madson Ribeiro, um ex-satanista que se tornou seguidor de Nosso Senhor Jesus Cristo.
--Lembro-me como se fosse hoje. Ainda morando no meu antigo apartamento no RJ tinha pouco mais de 24 anos de idade
quando tudo aconteceu. Pouco depois do 11 de setembro de 2001. Durante a noite, no meu quarto, senti todo o meu corpo
paralisado por uma força da qual eu não sabia explicar. Sentia a temperatura do meu corpo baixando gradativamente de grau
em grau. De repente já não o sentia mais.

Quando dei por mim estava fora dele, como num estado de levitação, percorrendo os arredores do condomínio que morava. Ao
tempo que parecia real também pensava na hipótese de ser um sonho. Minha mente funcionava tão bem que o simples pensar
num lugar me conduzia até ele quase que instantaneamente.

Foi quando percebi que não estava sozinho. Uma presença me acompanhava mas eu ainda não podia vê-la. Apenas a sentia
bem perto de mim.

Desde pequeno sempre tive medo do mar, porém o mar me atraia. Hoje sei que não foi coincidência ter nascido numa cidade
costeira no dia 02/02/1977. Aliás, coincidências não existem. 02 de fevereiro é dia de Iemanjá – aqui no Brasil, porém
conhecido no satanismo como um dos quatro príncipes infernais que compõem a liderança das castas demoníacas infernais
cujo nome é LEVIATÃ – (ELEMENTO ÁGUA)

B - elzebu
A - staroth
A - smodeus
L – eviatã

Toda vez que um selado de Yeshua nasce, satanás tem a missão de corromper a estrutura do seu propósito desde o início. No
meu caso não foi diferente.

Em um determinado momento da minha viagem astral, a presença que sentia se revelou a mim dizendo que seu nome era
LEVIATÃ e que eu tinha sido ESCOLHIDO para cumprir seu propósito nessa área territorial que nós chamamos de BRASIL.

Leviatã se revelou de forma majestosa: Feições finas, olhos brilhantes e uma sabedoria de dar inveja a qualquer mortal.

Disse ele que se eu aceitasse seus termos e condições iria ser colocado dentro de um meio do qual o meu futuro seria definido
através da política, todavia, eu só saberia dos termos no tempo certo dele. Achando ser tudo isso um sonho, acabei aceitando
a oferta. Mais tarde, logo quando me tornei pai, descobri que LÚCIFER queria minha filha: Ou para o sacrifício ou para se
tornar sacerdotisa.

(ENTÃO, FOI AÍ QUE A FICHA CAIU!)

Fonte: http://www.libertar.in/2014/03/relato-de-um-ex-satanista-parte-1.html
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