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hiStória do “tá Goxtando?”
 Eu havia sido convidado para pregar no culto em 
comemoração ao aniversário da igreja Bola de Neve da Praia Grande 
e, nos primeiros minutos, logo que terminei de ler o texto que usaria 
como base na ministração, comecei a fazer um panorama sobre o 
assunto de que aquela passagem tratava. Feito isso, dirigi-me à 
igreja, como sempre faço, e perguntei:
 — “Tá Goxtando”, igreja?
 Neste momento, a igreja inteira respondeu gritando:
 — Nããããããããoooooo!!!!!
 E eu pensei: “Não?”.
 Aquilo me desconcertou, porque, até então, em todas 
as igrejas nas quais eu havia pregado e perguntado se as pessoas 
estavam gostando, sempre ouvia como resposta “Amém!”, “Glória 
a Deus!”, etc. Então, por um instante, fiquei olhando para o pastor 
e para a pastora da igreja, que se mantiveram sem reação.
 Aquela situação constrangedora permaneceu por alguns 
segundos, até que o pastor não conseguiu mais segurar e começou a 
rir. Todos começaram a gargalhar e então ele me explicou que tudo 
não havia passado de uma brincadeira combinada com os membros 
da igreja. 
 Pouco tempo depois, a mesma situação aconteceu na igreja 
de Bauru, cujos pastores também me convidaram para ministrar no 
culto de aniversário e onde, mais uma vez, fiz a pergunta:
 — “Tá Goxtando”, igreja?
 E, como na ocasião anterior, ouvi a resposta em coro:
 — Nãããããooooooo!!!!!
 Só que desta vez eu já não fui surpreendido. Logo percebi 
que era a mesma brincadeira. Comecei a rir e respondi: 
 — Se você não está “goxtando” é problema seu, porque eu 
estou me esforçando para explicar.
 E aí entrou este outro cacoete...
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Tá Goxtando?

 Situações engraçadas e curiosas com essa expressão 
acontecem sempre, o que mostra que o “Tá Goxtando?” virou uma 
marca. Às vezes vou pregar na rádio da igreja e algumas pessoas 
que entram em contato não se referem a mim como pastor Giba 
— elas me chamam de pastor “Tá Goxtando?”. Já aconteceu de 
eu encontrar crianças e a mãe me apresentar a elas dizendo: “Este 
aqui é o pastor Giba”. Mas aí a criança responde: “Ah! O pastor ‘Tá 
Goxtando?’. Sai de forma muito espontânea e acabou ganhando 
uma identidade.
 Na verdade, o “Tá Goxtando?” nasceu de uma brincadeira 
que eu fazia com meu irmão mais novo, que hoje também é pastor. 
Mas quando eu me converti ele ainda não conhecia a palavra 
de Deus. E naquela época, muitas vezes, quando eu chegava do 
trabalho, nós fi cávamos conversando sobre a Bíblia. Ele tirava 
dúvidas comigo, perguntava muitas coisas e assim nós crescíamos 
juntos no conhecimento da palavra.
 Pouco tempo depois, fomos trabalhar juntos numa loja de 
surf wear e adotamos o costume de constantemente fazer reuniões 
com os funcionários para pregar a palavra de Deus. Às vezes era eu 
quem levava uma palavra e às vezes era ele. Mas como ele ainda 
era um pouco inexperiente na época, era comum que se enrolasse 
todinho na ministração. E, quando isso acontecia, ele usava a 
estratégia de perguntar para as pessoas se elas estavam gostando 
— que dava a ele a oportunidade de uma pausa para recuperar o 
raciocínio e seguir em frente. Eu percebi essa estratégia e comecei a 
tirar onda. Todas as vezes que eu o via ministrando, perguntava: “E 
aí, ‘Tá Goxtando?’. Só que, de tanto repetir a brincadeira, virou um 
cacoete meu e o meu irmão (até já disse brincando que eu preciso 
pagar royalties a ele por usar o jargão que inventou).
 Eu associo o “Tá Goxtando?” a uma pergunta que alguém 
faria a respeito de um prato; de um alimento. Algo muito prazeroso 
é estar em um restaurante comendo e ouvir o garçom perguntar se a 
comida está boa, se o cardápio veio exatamente como você esperava, 
se está faltando alguma coisa. Enfi m, se você está gostando.
 Da mesma forma, é importante nós sabermos se a igreja 
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Introdução

realmente está gostando ou não daquilo que está sendo ministrado. 
Então, o “Tá Goxtando?” é uma forma de eu fazer uma leitura 
de como as pessoas estão recebendo aquele alimento — que é a 
palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um pão. A palavra de 
Deus é comida para as nossas vidas. É o que nos fortalece. É o que 
nos alimenta.

Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, 
viverá para sempre; e o pão que eu der é a minha carne, que eu 
darei pela vida do mundo. João 6:51

 Nós vemos Jesus fazendo uma analogia com o texto do 
Antigo Testamento a respeito da alimentação do povo no deserto.

Depois que o orvalho secou, � ocos � nos semelhantes a geada estavam 
sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, 
começaram a perguntar uns aos outros: “Que é isso?”, pois não 
sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: “Este é o pão que o 
Senhor lhes deu para comer. Êxodo 16:14 e 15

 Ele diz que na ocasião o povo comeu o maná, cujo 
signifi cado é “o que é isso?”. As pessoas comiam, gostavam, 
alimentavam-se, mas não sabiam interpretar o que era aquilo. 
Quando Jesus faz uma leitura dessa passagem no Novo Testamento, 
ele explica que aquele pão, aquele maná que o homem comeu no 
deserto era bom, mas ainda não era o alimento defi nitivo. Então 
Ele se apresenta como o verdadeiro pão que desceu do céu e diz que 
Ele é o verdadeiro alimento. Em outra oportunidade, quando foi 
tentado no deserto, Jesus disse:

Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da 
boca de Deus. Mateus 4:4.

 Então, quando eu pergunto “Tá Goxtando?” é porque 
entendo quanto é importante que a igreja receba a mensagem que 
está sendo transmitida. É com esse mesmo objetivo que tomei a 
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iniciativa de escrever este livro. Deus tem falado comigo ao longo 
desses anos todos por meio de ministrações e histórias que ajudaram 
a edifi car a vida de muita gente.
 O “Tá Goxtando?” me deu condições de criar uma marca 
no coração das pessoas. Muitas delas se apegam a esse jargão e 
conseguem memorizar ensinamentos e até textos bíblicos. Isso é 
ótimo, porque as vezes você pode falar muita coisa que acaba sendo 
esquecida, mas com uma marca simples como o “Tá Goxtando?”, o 
ouvinte grava e nunca mais esquece disso.
 A ideia desse livro é justamente esta: oferecer uma refeição 
que tenha como base a palavra de Deus, mas temperada com 
histórias engraçadas, ensinamentos, aconselhamentos e um pouco 
de tudo o que a misericórdia de Deus me permitiu vivenciar ao 
longo do meu ministério pastoral até aqui.
 Não é um livro de teologia. Não é uma biografi a. É um 
cardápio repleto de crônicas servidas por um garçom da obra de 
Deus que sempre fará questão de perguntar se você “Tá Goxtando?” 
porque ele estará se esforçando para explicar que Deus é bom em 
todo o tempo e que sua misericórdia se renova todos os dias.
 Então, adaptando outro jargão que uso nos cultos, “senta o 
dedo nas próximas páginas” e divirta-se com a leitura. E só pra você 
ir se acostumando, como não poderia deixar de perguntar logo de 
cara: “Tá Goxtando?”.



Saída da terra
onde aS vacaS

dão leite em Pó
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 Os historiadores contam que, ao chegar na cidade onde eu 
nasci, o padre vindo de Portugal — que iria assumir a paróquia 
recém-construída — ficou encantado com as flores amarelas dos 
ipês, que eram abundantes na época. Ele dizia que o local era tão 
bom que nele havia “árvores de ouro”. Então, de tanto gostar do 
local, ele teria dito: “Este sim é um bom jardim! Um sítio que possui 
árvores de ouro que os outros sítios não possuem. Será este lugar de 
hoje em diante chamado de Bom Jardim!”. E o nome ficou assim 
até hoje. Bom Jardim fica a 100 km de estrada entre a capital de 
Pernambuco, Recife, e a 104 km da maior cidade do interior do 
estado, Caruaru.
 Só que essa beleza toda que o padre viu foi no ano de 
1757. Na época da minha infância, Bom Jardim nada lembrava um 
lugar onde havia árvores de ouro. Minha mãe tinha propriedades 
na região, só que a terra era muito seca. Eu costumo dizer que era 
tão seca que as vacas davam leite em pó. Por causa disso, os hectares 
que minha mãe tinha não valiam nada. Ela acabou vendendo esses 
terrenos por um valor muito baixo, que foi suficiente apenas para 
comprar passagens para São Paulo. O plano dela era reencontrar meu 
pai que havia vindo primeiro com o objetivo de se instalar e começar 
a trabalhar antes de reagrupar toda a família.
 Eu tinha por volta de seis anos de idade e éramos em nove 
irmãos, todos pequenininhos. Por causa disso, nós não tínhamos a 
menor ideia de como nossas vidas iriam mudar a partir do momento 
em que minha mãe nos chamou e simplesmente disse: “Vão se trocar 
porque nós vamos viajar”.
 Depois disso, só me lembro das cenas dentro do ônibus 
Itapemirim, onde passaríamos nossos próximos três dias e três noites 
comendo apenas o conteúdo de um caldeirão de alumínio que minha 
mãe levava. Havia muito frango, muita farofa e não sei o que mais 
eles colocavam, mas também parecia que tinha uma espécie de óleo 
para conservar. Sei lá... O fato é que aquilo sustentava e ninguém 
podia reclamar porque era somente aquilo que havia para comer.
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 Ocorre que, com o passar das horas e o balançar do ônibus, 
essa mistura começou a cobrar seu preço na barriga do meu irmão 
mais novo. Ele era um bebê e não havia na época essas fraldas 
descartáveis que existem hoje. Eram fraldas de pano, quando tinha! 
Eu não sei o que aconteceu, mas me lembro da agitação da minha 
mãe pegando rapidamente um peniquinho e dando um jeito de 
jogar as necessidades dele pra fora do ônibus.
 Parecia tudo resolvido, mas o pior estava por vir. Nunca me 
foge da memória a cena de minha mãe jogando aquelas “granadas” 
pelo vidro do ônibus. Estava um vento muito forte. As janelas, 
todas, abertas e então aconteceu a tragédia: tudo aquilo foi lançado 
direto no rosto de uma mulher que estava ali no banco de trás. Uma 
cena bizarra. Minha mãe não sabia como se desculpar, e a mulher 
só falava assim: “Tem nada não... Tá tudo bem...”, com um sorriso 
meio amarelo. Esse incidente parecia revelar os constrangimentos 
que encontraríamos quando chegássemos em São Paulo.
 No fi nal da viagem estava tudo obscuro para nós. Não 
dava pra entender muita coisa do que estava acontecendo. Fomos 
morar numa casa simples na rua do Farol, na Vila Brasilândia. Eram 
várias casas que abrigavam diversas famílias. Eu acho que havia pelo 
menos sete ou oito famílias que moravam naquele corredor. Era 
uma casinha do lado da outra. Uma portinha só. Tinha um quarto 
e uma cozinha. Todo mundo dormia amontoado. Nosso quarto 
parecia um albergue, porque era uma beliche do lado da outra. Atrás 
da nossa casa havia um esgoto a céu aberto. Hoje, quando eu vejo 
pessoas morando em lugares como aquele, penso: Cara! Como é que 
a pessoa consegue morar aí?
 Nós morávamos assim. Quando abríamos a janela, a visão 
que tínhamos era a desse córrego de esgoto a céu aberto. Minha mãe 
saía pra trabalhar de ônibus e nós fi cávamos sob os cuidados dos 
meus irmãos mais velhos. Víamos minha mãe entrar no ônibus para 
o trabalho e fi cávamos chorando porque fi caríamos o dia inteiro 
sem ela.
 Foi nessa época que um homem falou pra minha mãe: 
“Dona Bete, a senhora trouxe os seus fi lhos para morar num lugar 
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Maldição versus benção

muito perigoso. Eles vão se envolver com a bandidagem e virar todos 
bandidos”. Foi uma palavra muito dura, mas minha mãe começou 
a chorar e, mesmo nem sendo convertida ainda, clamou: “Deus, 
protege os meus fi lhos!”.

tá entendendo e tá Goxxtando?
Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, 
assim a maldição sem causa não se cumpre. Provérbios 26:2

 Se absorvermos tudo aquilo que ouvirmos, não viveremos o 
destino profético. Aquilo que você ouve não determina quem você 
é. Minha mãe “ouviu e não escutou”. E por isso provou a fi delidade 
de Deus.

Uns con� am em carros , outros em cavalos. Nós nos gloriaremos no 
nome do Senhor. Salmo 20:7

eStou me eSforÇando Para exPlicar que eu vejo muitos pais 
pedindo pra eu orar pelos fi lhos. Eu oro, sem dúvida, mas os 
melhores intercessores para os fi lhos são os próprios pais.

Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as 
mãos, e orasse; mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, dis-
se: “Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de 
tais é o reino dos céus.” E, depois de lhes impor as mãos, partiu dali.
Mateus 19 :13-15

 Essa imposição de mãos é a transferência de um destino 
profético sobre aquelas crianças. É o mesmo que os pais devem 
fazer com seus fi lhos: impor as mãos, abençoá-los e declarar um 
destino profético sobre eles. Eu venho de uma época em que os 
fi lhos pediam a benção aos pais, que respondiam: Deus te abençoe, 
meu fi lho. Isso precisa ser resgatado.

Desde Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra.
Salmos 134:3


