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Capítulo 1
Um homem, uma missão

A

os 16 anos, o meu cérebro estava destruído e
a minha vida arruinada pelas drogas. Minha
família havia desistido de mim e não tinha
expectativas de que eu completasse o meu 17° aniversário.
Meus avós são os conhecidos evangelistas missionários
T. L. e Daisy Osborn. Todavia, embora tenha crescido
na igreja e sido criado por cristãos maravilhosos, eu não
havia rendido minha vida a Jesus.
A maioria das pessoas não teve muitas chances
de conhecer Jesus. Eu, por outro lado, tive várias
oportunidades, porém desperdicei muitas delas. Deus
foi compassivo comigo. Comecei a me envolver com
drogas aos 14 anos e, em apenas um ano, já estava muito
dependente dessas substâncias. Fui usuário de LSD1,
pó de anjo2 e de toda substância química que conseguia
comprar. Eu vivia negligentemente, apenas "cozinhando"
meu cérebro.
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Se eu fosse Deus, não gostaria de ter qualquer
envolvimento comigo. Algumas pessoas conseguem
usar drogas e manter uma aparência de normalidade
durante algum tempo. Isso parece incrível para mim
porque nunca fui assim. Quando eu via alguém dando
uma tragada, dava dez a mais. Provavelmente, você deve
conhecer alguém assim.
Eu já havia acabado com meu cérebro aos 16 anos.
Também me envolvi com o misticismo oriental e a
projeção astral em minhas tentativas de encontrar a paz.
Em três ocasiões distintas, eu tentei cometer suicídio por
overdose, maltratando ainda mais o meu corpo com as
drogas nesse processo.
“Mande-o para a África”
Meus pais estavam em pânico! Eles não sabiam o
que fazer comigo. Certo dia, eles decidiram: “Nós temos de afastá-lo desses maus elementos de Tulsa. Sabe
o que devemos fazer? Mandá-lo para a África”. Isso
pode parecer surpreendente para você, porém somos
uma grande família envolvida em missões internacionais. Não pensamos muito em fronteiras. Meus pais
achavam que, se eu me afastasse da pressão dos meus
colegas, tudo se resolveria. O único problema era o
fato de eu ser a pressão dos colegas! Enviar-me à Áfri14
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ca foi a melhor decisão que eles poderiam ter tomado
a favor de meus amigos.
Meus avós evangelizaram por todo o mundo. Seus
amigos missionários do Quênia, na África Oriental,
concordaram que eu morasse com eles, esperando que
isso me fortalecesse. No entanto, a verdade é que passei
de ruim para pior. Vivemos em um mundo desprezível
e pecaminoso, e o diabo é o mesmo em todos os lugares
para onde vamos.
Quando cheguei à África, descobri que uma droga
farmacêutica pela qual eu costumava pagar crescia
de modo selvagem naquele lugar. O Quênia estava
infestado de drogas importadas! Mudei da maconha para
o ópio. A África Oriental tinha uma grande população
de indianos, e eu fiquei ainda mais envolvido com o
misticismo oriental. No entanto, vi algo mais enquanto
estive por lá. Conheci cristãos verdadeiros. Eu cresci
em igrejas pentecostais toda a minha vida, a sinceridade
dos cristãos que vi naquele lugar realmente tocou meu
coração. Mesmo assim, eu ainda não estava pronto para
render a minha vida a Cristo.
Os missionários, por fim, desistiram de mim e,
derrotados, enviaram-me de volta para casa. Não
havia nada que pudessem fazer para me ajudar, pois
eu vivia como o diabo. Eu tive uma overdose no voo
de volta para o meu país. Quando pousei, fui preso
15
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e levado para o “cuidado amoroso” do departamento
de polícia de Houston. Eu era um garoto esquelético
com cabelos compridos, mocassim, fardas do exército
e um dashiki 3. A polícia simplesmente “me amou”; eu
era o menino deles (é só uma brincadeira). Por fim,
eles me mandaram para casa, em Tulsa, porque não
conseguiram encontrar quaisquer drogas comigo – eu
já havia consumido todas elas!
Quando cheguei ao aeroporto, ignorei meus pais e
saí com meus velhos amigos. Fui para uma farra de
substâncias químicas e acabei causando mais danos ao
meu cérebro. Às vezes, não me lembrava sequer do meu
nome. Eu dormia em qualquer lugar onde desmaiasse
e acordava coberto do meu próprio vômito. Eu ficava
em jejum por dias, algumas vezes até uma semana,
pois sabia que, se não comesse nada enquanto usava
as drogas, elas teriam um efeito ainda mais forte – em
especial, as alucinógenas. Eu não apenas deixava de
comer, como também não tomava água. Bebia apenas
uísque ou qualquer outra bebida alcoólica na qual
conseguisse colocar as mãos.
Aos 16 anos, eu aparentava um defunto ambulante –
uma pessoa velha e desgastada com dentes escuros, queda
de cabelo e ossos frágeis. A minha situação era grave e eu
não via esperança para mim. A morte parecia inevitável.
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