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Rua da drogadição em
Atenas, Grécia.

Acrópole

Areópago
Atenas, Grécia.
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Crente desviado
e dependente químico
procura comida, no lixo
entre os ratos!
O motorista de uma carreta telefonou
para o pastor Isai Marcelo Hort, e lhe
narrou a sua experiência.
Ele estava há apenas 45 km distante
de nossa cidade, carregando seu caminhão, e desejava obter mais literatura,
mas não tinha como chegar até nossa
cidade com a carreta.
Quando o pastor Isai me comunicou
que um caminheiro de nome Marcos
(nome fictício) estava próximo e desejava literatura para sua distribuição, minha esposa me acompanhou para levar
os livretos até a indústria, onde ele
aguardava na fila para carregar durante
a madrugada, e lhe entregamos 3.000
livretos Ecos da Liberdade.
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Marcos narrou a
sua história: “Eu
havia sido crente
e fiel membro de minha igreja, mas
caí no mundo do álcool da cocaína e do
crack e fui andarilho, que sempre conseguia carona com os ex-colegas de
profissão”, afirmou.
“Uma noite estive com muito frio e
fome, procurava comida no lixo, ratos
estavam ao seu arredor, quando de
joelhos eu procurava comida no lixo,
clamei a Deus dizendo: "Senhor, estou

com frio e com fome, ajude me!”
“Ao concluir minha oração, chegou
um veículo luxuoso parou e lançou as
luzes sobre mim no lixo. Do carro saiu
um homem em trajes finos e perguntou
gentilmente: ‘Moço você está com
fome?’ - Eu justamente clamei a Deus
dizendo que estou com frio e com fome!” lamentou.
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“O homem saiu do carro foi até um
restaurante e me trouxe um prato de
comida e um refrigerante”, afirmou maravilhado.
“No dia seguinte, eu fui até ao posto
de combustíveis e encontrei uma pilha
de livretos Ecos da Liberdade. Entre os
livretos havia um tema com o título:
‘O Sangue do Cordeiro a
meia noite’, com muitas narrativas tristes de ex-crentes,
que abandonaram a fé, que
estão sem o sangue do Cordeiro em seus corações”, concluiu Marcos.
Através da gentileza do homem em vestes finas, o prato de comida e a literatura, Marcos decidiu voltar para os caminhos do Senhor. Ele
estava depravado pela bebida e as
drogas, e assim mesmo foi até uma
empresa de transportes e pediu emprego.
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E, como por milagre, a empresa lhe
ofereceu um trabalho fixo.
Marcos voltou para sua esposa e para seus pais, que haviam intercedido
diante de Deus, pelo filho que voltou do
mundo das drogas e do álcool. Assim
ele foi novamente recebido por seus
familiares, na Cidade de Ourinhos, SP.
No encontro com Marcos ele nos apresentou uma quantidade do livreto “O
Sangue do Cordeiro a Meia noite”,
que ele levava consigo para a distribuição e evangelização dos seus colegas
caminhoneiros.

Seja liberto pelo Senhor clamando:

Das profundezas a ti clamo, ó SENHOR.
Senhor, escuta a minha voz; sejam os
teus ouvidos atentos à voz das minhas
súplicas... Aguardo ao Senhor; a minha
alma o aguarda, e espero na sua palavra.
Salmos 130: 1 - 5
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Como alguém pode ser liberto?
Chegando ao ponto mais baixo junto
aos ratos no lixo a procura de comida?
No lixo não há libertação nem os ratos
podem ajudar, só o clamor da alma
pode achar socorro para quem clama
com todo seu coração.
A libertação pode chegar junto aos
porcos, ratos, na sala luxuosa, no presídio, no hospital, na UTI. Mas, é preciso clamar do fundo de sua alma ao Senhor.
Você pode ser liberto, se clamar ao
Senhor. Sua igreja e seus pais já formam uma “coluna de oração”, pelo
clamor diante de Deus.
Deus tem carros de luxo, luzes do céu
e anjos celestiais que podem lhe ajudar
em qualquer situação.
Mas, você precisa clamar ao Senhor!
Você precisa dizer que está com frio
e com fome!
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Pior que procurar comida
no lixo junto aos ratos!
O “entorpecente do pensamento
de suicídio” é pior que o crack.
Essa droga não tem traficantes nem
custos, mas o fogo do inferno já começa a rodear a mente de quem foi
“fisgado” por essa epidemia que mata.
Após a morte não tem volta.
Ouvimos o relato de um vizinho, que
atentou contra sua própria vida, mas
sua filha o resgatou, quando estava
morrendo. Segundo os familiares, ele já
se viu rodeado de demônios. O homem nunca mais repetiu o ato.
O pior desta realidade é que se trata
apenas de pensamentos repetitivos,
mas é um círculo vicioso mortal, que
está na mente do “viciado” que se encontra no olho do furacão do inferno.
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É possível ser liberto!
“Jovem Jesus lhe ama”! falou o missionário Altair para um jovem. “Até ontem
ELE me amava, mas a partir de hoje já
não sei o que será de mim”, respondeu o
jovem. “Quem lhe deu o direito de tirar
o que Deus lhe deu? Só Jesus tem o
direito de dar ou tirar a vida” afirmou o
missionário.
“Como você sabe que eu estava para tirar
a minha vida”? questionou o jovem. “Ontem o senhor me deu um livreto intitulado:
Para-Brisa & Retrovisor, uma visão
equilibrada da vida.
Este livreto mudou a minha vida, e estou com um litro de álcool
no bagageiro da moto, para queimar a corda”, concluiu.
Supliquemos por este jovem e
por todos os “viciados” dos
pensamentos para atentar contra
sua alma, pois na outra vida o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre.
Mc 9: 44.
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Areópago, Atenas

drogadição.

A rua da drogadição e o Areópago em
Atenas, estão próximos um do outro, assim o resultado do maior sermão do
Apóstolo Paulo também pode estar bem
próximo de quem precisa de libertação.
Leia Atos 17: 22 – 31.
Nosso pacote de viagem turística econômica para Atenas, nos conduziu até as
proximidades da rua da Luz Vermelha e
da drogadição. Isso nos permitiu fotografar da janela do hotel, a vida distante de
Deus, mesmo que 99% os gregos professam a fé cristã.
A distância de Deus no coração do
homem é o abismo do inferno, que queima e destrói vidas de gente valiosa.

Os viciados estão em “abismos”
tão profundos, quanto sua alma
está longe dos caminhos de Deus.
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Os cristãos e crentes viciados vivem no
mesmo calor do inferno que os envolve,
como qualquer agnóstico ou religioso.
A agulha que fura o braço do ateu, fura
também o braço do católico, evangélico...
E o pior é que a “agulha” fura também
a alma dos cristãos e dos ateus.
O terror da alma distante de Deus é uma
perturbação demoníaca que perturba os
dependentes de entorpecentes.
Quem está aprisionado por estes vícios
recebe visitas do inferno, que noite e dia
atormentam as pessoas, por mais que
escondem o terror que sofrem.
Pessoas presas pelas grades dos seus
vícios vivem como se já estivessem na
antessala do inferno, e podem até frequentar suas igrejas, mas no peito escondem o terror que sofrem por “demônios”.
Sim, por demônios! E precisam ser
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libertos por Jesus. Só assim o inferno não terá mais acesso às suas
almas. Assim diz o Senhor:
“Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo,
e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus,
e ele se chegará a vós. Limpai as
mãos, pecadores; e, vós de duplo
ânimo, purificai os corações. Senti as
vossas misérias, lamentai e chorai
e converta-se o vosso riso em pranto, e
o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos
perante o Senhor, e ele vos exaltará.”
Tiago 4:7-10

Como posso ser

liberto?

Afastando as mãos das seringas,
do crack, do fumo e das bebidas socialmente lícitas.
Os vícios são grades e algemas da
alma, que fazem as pessoas sofrer em
prisões infernais.
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“Lamentai e chorai e converta-se”
diz a medicina divina, aos que querem
ser libertos.
Ninguém será liberto sem chorar
amargamente em arrependimento, pelos seus pecados nos vícios, que destruíram o templo do Espírito Santo, que
é o seu corpo. O pecado é o que há de
mais grave diante de Deus.
Os pais e familiares podem estar chorando e sofrendo pelo filho(a) que foi
preso nas garras do diabo. Mas, aquele
que não é LIBERTO do seu pecado
diante de Deus jamais será livre aqui
na terra, e cairá nas chamas no dia do
Juízo Final.

“Então o Rei dirá também aos que estiverem
à sua esquerda: Apartai-vos de mim,

malditos, para o fogo eterno, prepa-

rado para o diabo e seus anjos”.
Mateus 25:41
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WASHINGTON — As overdoses por
drogas mataram 72 mil americanos no
ano de 2018, número recorde reflete aumento de cerca de 10% em relação ao
ano anterior. A cifra supera os picos de
mortalidade por HIV, por acidentes de
carro e armas de fogo.
https://oglobo.globo.com/
Segundo a OMS, quase 3% da população brasileira acima de 15 anos de idade
é considerada alcoólatra. Parece pouco,
mas essa porcentagem equivale a mais
de 4 milhões de pessoas. Como outras
drogas, as bebidas alcoólicas afetam a
química do cérebro. EXAME - Por Marina
Demartini
As overdoses matam milhões ao redor
do mundo. As bebidas “lícitas” afetam
os cérebros de multidões, que poderiam
fazer a vida mais agradável, porém levam
pessoas a procurar comida junto aos
ratos, nos “lixões” das ruas de drogadições em estados miseráveis.
Seu nome não deve chegar a essa lista.
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Experiências de libertação
365 dias para a recuperação das drogas.
(Do livreto: Venha para a Arca de Deus)

Ao entrar pela porta da
réplica da arca, fomos recebidos na portaria por Rob
Dijksman, 29 anos de idade,
o qual foi liberto das drogas,
e narrou sua experiência na
casa de recuperação:
“Ao dar entrada na casa
de recuperação, com outras mais de 200 pessoas, fomos confrontadas com quatro determinações
que cada um precisava fazer para si
próprio.
A recuperação exigia 365 dias, exatamente um ano”, disse Rob com entusiasmo recordando seu passado.
“Tivemos um curso para os mais de
200 internos, no início do tratamento e
fomos confrontados com as quatro
questões mais importantes da vida.
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1° Qual será o ritmo de suas ações?
2° Qual é a sua identidade?
3° Como você vai viver sua sexualidade?
4° Como você lidará com suas decisões.
Eu anotei cada ponto num papel acompanhando as palestras e no final, num
culto especial, cada participante teve a
oportunidade de jogar suas determinações escritas no papel, na urna que se
encontrava diante do altar”, afirmou
emocionado.
Neste instante, Rob dramatizou sua caminhada para o altar e disse:
“No momento da decisão final, tomei
meu papel com as anotações, as amarrotei e lancei minhas decisões na urna.
Com isso minha vida foi transformada
pela fé em Jesus Cristo, e recomei a vida,
após os 365 dias da recuperação”, finalizou Rob.
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Como Rob foi liberto dos entorpecentes?
Rob Dijksman, 29 anos, precisou:

1° De 365 dias para colocar cada passo no tempo certo, e evitar colocar uma
gota ou baseado na boca... para vencer a

abstinência. Isso requer o aprendizado
de um ano para colocar esse “relógio”
biológico do seu corpo, no ritmo correto.
Se alguém perdeu o controle emocional ou intelectual entre cada atitude, o
ritmo é a questão fundamental que deve ser reestabelecida.

2° Rob precisou redescobrir sua própria identidade.
Quem foi você ao procurar comida junto
aos ratos no lixo?
Quem será você ao voltar para casa, após
um ano de recuperação?
Quem será você se continuar como
está?
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Essas são perguntas que cada pessoa
deve-se fazer diariamente, e especialmente quem perdeu sua identidade no álcool
ou com entorpecentes.
Você precisa de libertação de alguma
dependência? Redescubra sua identidade.

3° O jovem Rob precisou determinar
a posição diante da sexualidade.
Você precisa de determinação que possibilitará o seu reestabelecimento diante
da dependência das drogas.
Você deseja ser liberto? Procura libertação e é escravizado ao fazer o que você
mesmo detesta?
Defina como você se portará sexualmente. Esta é uma questão completamente de sua responsabilidade.
Jamais você será completamente livre,
se não tem sua definição sexual clara
zelando pelo uso devido, pois escravos
não fazem o que eles querem.
Escolha ser livre e saudável entre os
seus familiares e a sociedade.
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4° Rob Disjksman aprendeu a fazer a
escolha em cada decisão, para o caminho correto.
A decisão de colocar a mão no cigarro
ou não mais, é forte a cada instante.
Um fumante que havia abandonado o
vício me confidenciou que um dos hábitos
mais difíceis de abandonar foi: “Não bater
o cigarro no cinzeiro para retirar as cinzas”.
A cada momento ele precisava se dizer:
“Eu não tenho mais cigarro - eu não fumo
mais – eu não preciso bater no cinzeiro.”
Outro fumante, passados mais de 30
anos que abandonou o vício do cigarro,
quando menos percebe está com um palito na boca recordando o vício de sair fumando de sua casa.
A dependência de qualquer vício causa
terríveis batalhas na mente das pessoas,
e a cada instante devem tomar uma “decisão”, se necessário é melhor colocar
um palito na boca, mas jamais um cigarro,
ou baseado...
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A alegria celestial se manifestou na
réplica da arca, por Cristo Jesus, que
buscou o jovem Rob Dijskman, para a
Arca da Salvação pelo poder do nome de
Jesus.
A única “arca” em nossos dias é o nome de Jesus. Quem invoca este nome
será salvo. A Bíblia diz:
“Porque: Todo aquele que invocar o nome
do Senhor será salvo”. Romanos 10:13
Você está preso nas grades dos entorpecentes e deseja ser liberto?
Aplique você também as quatro regras
que salvaram o jovem holandês.
Na réplica da arca eu encontrei o jovem,
que hoje é casado com Elene e o casal
tem duas filhas.
Ele foi um dos recepcionistas dos visitantes da réplica da arca, na Holanda, e
me falou com entusiasmo de sua experiência de libertação.
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O jovem de nome
Jeroen teve uma
experiência de libertação singular das
drogas. Ele a narrou de forma dramática,
na réplica da Arca em Dordrecht, na Holanda.
Tudo começou com sua aventura,
quando saiu de casa com dinheiro suficiente para viajar pelo mundo durante um
ano. Jeroen foi para o México, para o Brasil e depois para a Austrália.
Na Austrália, durante um festival de música, ele havia se drogado, como quase
todos no acampamento o faziam, quando
caiu num terror horrível. Deitado no gramado a céu aberto, olhando para as estrelas, ele sentiu a terra engolir sua vida
e tudo caia sobre ele.
Horrorizado, Jeroen se levantou, correu
e gritou por ajuda, mas todos estavam na
mesma situação e ninguém sabia o que
fazer por ele.
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Finalmente ele venceu a crise, mas
na noite seguinte, deitado em sua barraca, ele sofreu o terror mais uma vez
em sonho:
O terror foi como se ele novamente estivesse morrendo. Mas então um homem
“estranho” sentou-se diante dele e disse:
"Você está destruindo sua vida”! “Sim,
aqui todos fazemos isso, ninguém é perfeito”! respondeu. "Mas, existe alguém
que é perfeito e pode aliviar a sua carga”, concluiu o estranho em seu sonho.
Após receber essa mensagem, Jeroen

sentiu o fardo pesado cair de seus ombros e teve um alívio incrível, mesmo
que não sabia nada de Deus. (Ele nunca
havia sido ensinado sobre Deus, Jesus e a
Bíblia.)

Quando acordou, ele sabia: “Deve haver alguém entre o céu e a terra”. No
dia seguinte lhe entregaram o cigarro, ele
tentou fumar, mas não foi possível tragar
a droga. Assim, a passou para o próximo
na roda.
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Logo alguém lhe entregou uma cerveja,
ele a colocou na boca, mas não conseguiu beber e a derramou diante de si.
Jeroen me disse entusiasmado:
“Nesse instante eu fiquei livre das drogas. O fardo pesado caiu de meus ombros, como Jesus disse: "Venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde
de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O meu jugo é
suave e o meu fardo é leve". Mateus
11:28-30
Desta forma a libertação de Deus encontrou o perdido, e ele foi achado.

O jovem Jeroen foi liberto pelo sonho de terror, quando
teve a visita de um “homem”
– um anjo de Deus?
23

A recepção na casa dos pais
ateus na Holanda
Após o seu batismo na África do Sul,
Jeroen foi para casa de seus pais, na
Holanda e seu pai lhe disse:
"Nessa casa você não vai falar de
Jesus, ou vai embora”, determinou.
"Pai, eu não posso viver mais sem falar
daquilo que Jesus fez por mim, em um
ano andando pelo mundo. Eu não posso deixar de falar de minhas experiências com Jesus”, afirmou Jeroen.
"Vá embora! A partir de hoje você
não é mais meu filho, e vá agora
mesmo”, finalizou o pai.
O jovem tomou suas coisas e foi para a rua sem saber para onde ir e assim
chegou à réplica da arca.
Naquela época, o milionário Johan
Huibers estava construindo a arca, e
este lhe deu um martelo e mandou que
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ele fosse trabalhar, na construção da
arca.
Atualmente Jeroen e sua esposa,
com a filha residem na réplica da arca e
ele trabalha como recepcionista e “caseiro” da arca, em Dordrecht, Holanda.
Talvez você deve pedir por uma intervenção divina em sua vida!
Você não sabe como sair da dependência? Não tem como libertar-se das
drogas, do álcool e de outras “prisões”
que lhe prendem e ameaçam de morte,
noite e dia?
Clame agora pela intervenção divina em
sua vida.
Se disponha a aceitar a ajuda que
Deus deu para o jovem holandês que
nada sabia do Senhor. Com a leitura
deste livreto, você foi procurado por
Deus, e por milhares de pessoas que
estão orando por todos que leem Ecos
da Liberdade. A libertação está bem
próxima, clame por ela a Deus agora.
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A libertação mais
importante dos viciados
O mal contra o seu
corpo é pecado contra
o santuário de Deus.

“Vocês não sabem que
são santuário de Deus e
que o Espírito de Deus
habita em vocês? Se
alguém destruir o santuário de Deus,
Deus o destruirá; pois o santuário de
Deus, que são vocês, é sagrado”. 1 Coríntios
3:16 -17.

Há muita preocupação com a recuperação de dependentes químicos, porém a mais importante preocupação
deve ser: “Como os “terroristas” que
atacaram o santuário de Deus, podem
receber o indulto de suas culpas registradas no livro do céu?”
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Um homem chegou a mim antes do início do culto e solicitou que eu comunicasse a igreja que ele contraiu HIV.
Ele não foi membro de nossa igreja, e eu
jamais poderia fazer esse anúncio, porém
ele desejava colocar em ordem a sua
culpa diante de Deus, confessando seu
pecado. Infelizmente ele realmente faleceu poucos dias mais tarde.
Outro homem, que foi alcoólico durante
50 anos ou mais, quando eu descobri que
ele não estava mais alcoolizado, e após
um derrame cerebral voltou a sã consciência, me apressei em falar com ele em
sua cadeira de rodas. Eu lhe disse:
“Vendolino, durante todos esses anos eu
não pude lhe falar, ele concluiu: ‘pois eu
sempre estive embriagado’ hoje eu vim
para pedir perdão por seus pecados,
você deseja que eu clame a Deus por sua
vida?” Com seu SIM, entreguei sua vida
em oração a Deus, e alguns meses mais
tarde ele foi batizado em sua cadeira de
rodas, junto aos demais.
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Verdadeira LIBERTAÇÃO existe
somente pelo perdão

Jesus disse: “Se o Filho vos libertar,
sereis verdadeiramente livres”.
João 8: 36.

Deus permitiu o derramamento do
sangue do seu Filho, que ELE mandou
para o mundo. Somente o sangue derramado na cruz pode pagar e apagar
a culpa do pecado.

Libertação total

existe somente por
Jesus, pelo perdão dos pecados grandes e pequenos, contra outros e contra
si próprio.
O jovem que desperdiçou toda sua
herança, e chegou a pedir a comida
dos porcos, ficou totalmente livre porque disse:

“Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Não sou mais digno de ser chamado
teu filho’. Então o pai disse aos seus
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servos... Este meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e
foi achado’. E começaram a festejar. Lucas 15:21,24
A Escritura diz: “Aquele que encobre a
sua transgressão jamais prosperará,
mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia”. Prov 28: 13.
Há muitos que abandonaram as drogas, o crack e o alcoolismo, mas nunca
tiveram FICHA LIMPA, no livro do céu e
perante as pessoas que foram prejudicadas, durante o tempo de suas vidas
na perdição.
Procure agora obter ficha limpa confessando o mal praticado, e você obterá
o perdão pelo sangue de Jesus.
Fale com um pastor de sua confiança,
exponha seus maus atos solicitando a
sua intercessão pelo seu passado.
Não tente “encobrir” os seus maus
atos. Só com a confissão e o abandono
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total de todos seus atos maus, você
pode obter LIBERTAÇÃO. Então sim,
você será liberto totalmente e jamais
será condenado, no dia do Juízo Final.
Diga em sincera oração, se possível em
voz alta:

“Senhor, em nome de Jesus venho ao trono da sua graça e clamo por perdão. Aceite-me como
um de seus filhos, pois eu estive
perdido, mas agora fui achado
pela graça que eu recebo em minha alma. Amém.
Mário Hort

30

Usar esta página conforme foi
enviada já pronta no CorelDraw
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“Há caminhos que ao ser humano
parecem ser as melhores
opções de vida, mas ao final
conduzem a morte”. Prov 4: 12
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