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Para-brisa e retrovisor

Já reparou na diferença de tamanho 
entre o retrovisor e o para-brisa? O retro-
visor nos proporciona uma visão do que 
está atrás, enquanto o para-brisa nos 
permite olhar para frente. Esta diferença 
de tamanho está na proporção exata para 
uma vida emocional saudável. 

 Não ter retrovisor é desprezar as 
informações importantes da história. 
Olhar excessivamente para ele, significa 
perder o presente e o futuro. 

Precisamos de uma visão ajustada na 
proporção certa. Olhar para trás, analisar 
os resultados, mas logo voltar os nossos 
olhos para frente e cuidar do caminho que 
temos adiante.



Ecos da Liberdade2

Não demais 
nem de menos!

Conheço pessoas que nunca 
olham para trás. Não lembram das bên-
çãos que receberam nem dos erros que 
não devem ser repetidos. 

Outros não olham para frente. 
Estão com os olhos fixos no retrovisor, 
amando ou odiando o passado e com 
isso desprezando o hoje dado por Deus. 

“Este é o dia que fez o Senhor; 
regozijemo-nos, e alegremo-nos 

nele.” Sl 118:24

O retrovisor não pode estar na frente 
dos nossos olhos. Precisa estar levemen-
te ao lado para que o olhar principal este-
ja no hoje, no agora e no amanhã que se 
aproxima. 

A nostalgia em excesso ou o ódio do 
passado, causa atropelamento das 
pessoas que convivem conosco.
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Sempre que permanecemos tempo 
demais olhando para trás, estamos auto-
maticamente descuidando do que está 
diante. É provável que à nossa frente este-
jam os filhos, a esposa ou os amigos 
que estão sendo machucados pela 
nossa indiferença e falta de atenção, 
devido ao tempo excessivo que gastamos 
olhando para trás. 

Com a maioridade, 
ganhamos a per-
missão para tirar a 
carteira de habilita-
ção. Antes, não é 
permitido por diver-
sos fatores. Um 

deles é a falta de maturidade para condu-
zir um veículo em ruas públicas. O exces-
so de auto-confiança e a falta de experiên-
cia com a vida real, fazem com que um 
adolescente não tenha condições de res-
ponsabilizar-se pelos seus atos. Adultos 
também precisam passar por novos tes-
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tes, pois podem perder as habilidades 
necessárias para a condução.  

Aos dezoito anos recebemos tam-
bém a responsabilidade civil pelas nos-
sas atitudes.

Por isso, é necessá-
rio que os jovens apren-
dam a dirigir, o “carro" da 
sua vida pessoal. Sai-
bam analisar os seus 
próprios erros e também os erros de seus 
pais. Não precisamos repetir os pecados 
das gerações passadas. Eles devem nos 
servir de lição e não de exemplo a ser 
seguido. 

Uma reciclagem é necessária quando 
a condução se torna agressiva e perigosa 
ao nosso próximo. 
Ela é uma revisão  
das in formações 
importantes que não 
foram mais obedeci-
das. 
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Como usar o 
retrovisor 

Não basta olhar para 
ele, é preciso saber 
o que focalizar.  

Se prendermos o olhar no cachorro 
morto a beira da estrada e começarmos a 
descrevê-lo para as pessoas que estão 
conosco na viagem da vida, iremos trazer a 
realidade do cadáver para dentro da situa-
ção atual. 

Existem mentes viciadas em descrever 
os males da história. Repetem e revivem 
com todos os detalhes as histórias mais 
terríveis. Todos os episódios nos servem de 
lição e aprendizado, mas nem todos mere-
cem receber um tempo excessivo de nossa 
atenção, principalmente as memórias desa-
gradáveis de fatos irreversíveis.  

Caso algum “cadáver” do passado continue 
causando mal cheiro a sua memória e per-
turbando a sua visão atual, é possível que 
falte a confissão genuína a Deus e o bálsa-
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mo do perdão de Jesus sobre a sua história. 
O desejo de Deus é que sua vida siga adi-
ante e jamais fique preza ao passado peca-
minoso.

Confesse seus pecados, receba o perdão 
e ouça estas palavras do próprio Deus: 

"Esqueçam o que se foi; não vivam no 
passado. Vejam, estou fazendo uma 

coisa nova! Ela já está surgindo! Vocês 
não o percebem? Até no deserto vou 
abrir um caminho e riachos no ermo.” 

Isaías 43:18,19

Quem traz o mal cheiro do passado para 
o presente é Satanás. Deus apenas nos 
lembra do perdão e da misericórdia que 
experimentamos. 

A bíblia estimula a olhar no retrovisor de 
forma saudável. Vejamos dois pontos 
principais.
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1 - OLHE OS BENEFÍCIOS DO 
SENHOR

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e 
não te esqueças de nenhum de seus 

benefícios”. Sl. 103.2 

Não devemos esquecer de nenhum dos 
benefícios. Você poderia mencionar ao 
menos um?  

Treine sua memória!
Apesar de difícil, temos a capacidade 

de treinar e disciplinar nossa memória. 
Algumas pessoas treinaram a mente 
para lembrarem das tristezas e nunca 
repreenderam pensamentos ruins nem 
estimularam as boas recordações. 

Com o passar dos anos, torna-se mais 
difícil a reeducação da mente. Por isso, o 
quanto antes você começar a praticar o 
Salmo 103,2, mais educada e disciplina-
da sua memória estará para observar as 
bênçãos no retrovisor. 
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O salmista é quem da 
ordens a sua alma, não o 
contrário!
“Bendize ó minha alma ao 
Senhor” (Sl. 103.2). 
O louvor nem sempre é 
algo romântico e espontâ-
neo. Costumo disciplinar minha alma 
para o louvor.  Quando eu não repreendi 
minha alma afundada em más memórias, 
minha esposa se encarregou da tarefa:

Eu estava na cozinha refletindo 
demais sobre algumas dificuldades. Com 
as sobrancelhas próximas uma da outra e 
um olhar em direção ao chão, minha 
mente preocupada contorcia todos os 
músculos do meu rosto.
Os sentimentos de ansiedade foram se 
aprofundando, minha alma já não 
enxergava mais os benefícios do Senhor. 
Minha esposa costuma ser muito calma, 
mas naquele dia ela tomou providências 
duras com o meu mau humor.

Ela parou na minha frente. Apoiou-se 
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com uma mão na parede, enquanto a 
outra estava na cintura. Com um olhar 
nada romântico e um tom de voz pouco 
suave, ela disse olhando nos meus olhos: 

“Querido, já faz alguns dias que você 
está preocupado demais e olhando tudo 
de forma negativa. Eu já estou cansada, 
agora chega!”.

Acredite se quiser, aquelas palavras me 
colocaram nos trilhos novamente. “Agora 
chega!”

Não foi uma briga, mas sim um 
momento de tensão, necessário para que 
eu acordasse. De uma hora para outra, 
eu percebi o quanto estava prejudicando 
todo o ambiente familiar. Minha falta de fé 
e ingratidão prejudicavam a todos. Eu 
estava esquecendo dos benefícios do 
Senhor.

Te n h o  u m a 
esposa e  t rês 
f i lhas. Sempre 
tivemos o sufici-
ente para comer. 
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“Bendize, ó minha “Bendize, ó minha 
alma, ao Senhor, e alma, ao Senhor, e 
não te esqueças não te esqueças 
de nenhum de de nenhum de 
seus benefícios”. seus benefícios”. 
Sl. 103.2Sl. 103.2

Não me faltam amigos verdadeiros que 
estão ao meu lado, sempre que preciso. 
Tenho um lugar agradável para morar. 
Mesmo com tudo isso, naquela época 
minha mente estava viciando-se nas 
“drogas” das preocupações e reclama-
ções. 

O ministério do louvor adverte: “Deixar de 
louvar é prejudicial para todos.”

É possível que você tenha que gritar para 
sua própria alma: 

“Bendize, ó minha 
alma, ao Senhor, e 
não te esqueças 
de nenhum de 
seus benefícios”. 
Sl. 103.2

Grite consigo mesmo, antes que a 
esposa, os amigos ou o psiquiatra tenha 
que fazer isso.  
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2 - OLHE PARA A 
MISERICÓRDIA DO SENHOR 
“O Senhor é compassivo e misericordio-

so, mui paciente e cheio de amor.” 
Salmo 103.8 

É fácil tornar-se um legalista impaciente, 
quando esquecemos de quanta misericórdia 
e paciência o Senhor precisou ter conosco. 

Responda as seguintes perguntas em 
forma de meditação:  Deus tem sido pacien-
te com você? Ele precisou ter misericórdia 
diante de períodos de frieza espiritual, rebel-
dia, teimosia ou ganância? É possível que 
Ele esteja tendo muita paciência neste exato 
momento?

Lembrar da misericórdia de Deus conos-
co, nos torna mais misericordiosos e pacien-
tes com o nosso próximo. 

A poucos dias, precisei ir até a escola em 
que cursei o segundo grau. Eu não fui o 
aluno mais exemplar. Hoje, ao olhar as notas 
das minhas filhas, fico esperançoso com um 
futuro melhor, pois vejo uma melhora incrível 
entre o meu boletim e o delas. Preciso 
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conferir se realmente é o meu sobrenome 
que esta no boletim delas. 

Assim que cheguei na secretaria da 
escola, uma das secretárias olhou nos meus 
olhos e perguntou: Você é o Isaí?
Logo veio uma ligeira dúvida em minha men-
te. Ela me conhece do tempo da escola ou 
agora como pastor? 
Quando respondi que sim. Ela, emocionada, 
contou que ouviu uma mensagem minha no 
rádio que marcou a sua vida, e da qual se 
recorda todos os dias. Sem que ela soubes-
se, tranqüilizei-me logo que percebi que ela 
lembrava de mim após a minha conversão.

Escrevo em tom de brincadeira pois 
tenho que sorrir ao colocar os olhos no retro-
visor. Meu passado não me condena, ele 
apenas me lembra quão misericordioso, 
paciente e cheio de amor é o meu Senhor. 

Olhar para a graça derramada sobre 
mim, me ajuda a ter paciência com a gera-
ção atual. Quando lido com adolescentes e 
jovens, jamais esqueço que já fui um deles e 
que Deus já teve muita paciência comigo. 
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De olho no para-brisa
Vamos para o que mais deve tomar 

nosso tempo e atenção. O amanhã é uma 
aventura ainda não experimentada. 
Você sabe o que tem pela frente? Tem 
ideia do que pode acontecer amanhã? É 
claro que a resposta é não. Justamente 
por isso devemos ficar atentos no que está 
por vir. 

Nem tudo é programável. Porém, 
Deus nos dá muitas oportunidades e com 
elas, a liberdade para escolher entre 
encará-las ou não.
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Deus não liga 
o despertador

Ele não tira nin-
guém da cama, a 
menos que seja para 
chamar para a eter-
nidade. Permanecer com o corpo na verti-
cal é a opção própria de muitos. Após deita-
rem uma vida toda, reclamam que Deus 
não lhes deu oportunidades. Deus permite 
escolher para onde você irá direcionar o 
seu olhar. O para-brisa da vida está cheio 
de possibilidades:

Olhe sempre para a frente, mantenha o 
olhar fixo no que está adiante de você. Veja 
bem por onde anda, e os seus passos serão 
seguros.  Não se desvie nem para a direita 

nem para a esquerda; afaste os seus pés da 
maldade. Provérbios 4:25-27

Desperdiçar uma quantia de dinheiro não 
é tão trágico como desperdiçar uma 
quantia dos anos. Hoje acordei e decidi 
colocar no papel os principais desejos para o 
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meu para-brisa. Estas páginas são frutos 
deste dia em que olhei com os olhos da fé, e 
pude ver milhares de pessoas lendo esta 
mensagem. 

Um senhor com mais de 77 anos de 
idade disse em uma entrevista que assisti 
pela televisão: “Eu tenho um sonho para os 
próximos 30 anos.”

Já vi pessoas pararem de sonhar antes 
dos 20. Isso é mais trágico do que uma enfer-
midade física. Pessoas enfermas porém 
esperançosas, apreciam cada hora de vida. 
Quem perde a esperança deixa de viver 
antes mesmo de morrer. 

Despertar a esperança é como abaste-
cer um carro que parou por falta de combus-
tível. Deixe-me encher o seu tanque com 
uma porção de esperança realista.

O mundo está repleto de pensamentos 
motivacionais superficiais. Inspirações que 
nos fazem “voar”, mas não nos preparam 
para as turbulências no trajeto. 

O cristão que conhece a bíblia, tem 
esperança, mas continua ciente da 
realidade.
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Veja o que a bíblia fala a respeito do que 
acontece e acontecerá no mundo: 

1Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão 
2tempos terríveis. Os homens serão egoístas, 

avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, 
3desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem 

amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, 
sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, 
4traidores, precipitados, soberbos, mais amantes 

5dos prazeres do que amigos de Deus, tendo 
aparência de piedade, mas negando o seu 

 11poder. Afaste-se também destes. Quanta 
perseguição suportei! Mas, de todas essas 

  14coisas o Senhor me livrou! Quanto a você, 
porém, permaneça nas coisas que aprendeu e 
das quais tem convicção, pois você sabe de 
quem o aprendeu.”  (2 Timóteo 3. 1-5, 11-14)

(2 Timóteo 3. 1-5, 11-14)
Para-brisa realista!
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O apóstolo que mais espalhou o amor e 
esperança (Paulo), é também o que melhor 
conhecia a maldade existente na humani-
dade.

Neste texto ele avisa seu aluno Timóteo 
sobre os males que iriam vir. Ao mesmo 
tempo ele lembra dos livramentos do 
Senhor. Deixa claro as dificuldades, mas 
também destaca a Fé de que o Senhor 
pode nos livrar, e que devemos permanecer 
no que aprendermos. 

É possível ter esperança mesmo 
sabendo da maldade que vem 

pela frente? 
Eu creio que sim. A  “esperança realista” é a 
que está em falta. Quem pensa que só exis-
te alegrias, abraços e beijos, irá decepcio-
nar-se dolorosamente. Sem o para-brisa 
correto, daremos com a cara no muro. Virão 
tempos difíceis, com pessoas difíceis e uma 
cultura muito distante de Deus, mas nós 
podemos passar por este caminho duro, 
pois Ele estará conosco. (Mt. 28.20) 
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A Fé não é utopia
Fé é enxergar a realidade com a certeza 
de que Deus nos levará ao destino. 

“Estou convencido de que aquele 
que começou boa obra em vocês, 
vai completá-la até o dia de Cristo 
J e s u s . ”  F i l i p e n s e s  1 : 6
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       Nossa casa esta a 174 km de distância 
das Cataratas do Iguaçu. Um dos lugares 
mais belos do Brasil. O trajeto até lá tem  
dezenas de lombadas e vários vilarejos. 
Isso torna a viagem muito mais demorada 
que o normal.

É possível alegrar-se com uma visita às 
Cataratas, mesmo sabendo das lombadas 
que existem no caminho? Claro que sim!  
Mesmo prestando atenção em cada lomba-
da, pisando constantemente no freio e 
acelerado, as cataratas continuam com 
sua beleza. Um dia de visita continua mara-
vilhoso.
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É possível prever turbulências e mesmo 
assim embarcar em um vôo para um belo 
lugar!

É possível desejar ter 
filhos, mesmo prevendo  

crises na adolescência e 
influências perigosas na 

juventude!

É possível 
sonhar com uma 
igreja saudável, 
mesmo sabendo 
que virão falsos 
profetas!
(Mt. 24.11)

Enquanto existirem 
pessoas realistas e 
esperançosas, tudo 

isso é possível. 
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Um para-brisa confiante na 
boa vontade de Deus

Enquanto não conhecermos os planos do 

Senhor, não teremos esperança de verdade.  

“Porque sou eu que conheço os planos 

que tenho para vocês", diz o Senhor, 

"planos de fazê-los prosperar e não de 

lhes causar dano, planos de dar-lhes 

esperança e um futuro. Jeremias 29.11

O desejo do Senhor não é de nos causar 

danos, mas de dar-nos esperança.  
Deus Pai quer o melhor para seus filhos. 

Ele está ansioso para colocar-nos em 

seus planos. 
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Mesmo com lombadas, Deus nos leva 
até as mais lindas “quedas d'água”. Ele 
deseja nos transformar em pessoas cada 
vez mais parecidas com Jesus, mais cheias 
de amor, mais repletas de paz e harmonia 
com Ele e as pessoas. 

Nós como pais limitados que somos, 
temos a capacidade de fazer coisas boas 
aos nossos filhos, imagine Ele. 

“Se vocês, apesar de serem maus, sabem 
dar boas coisas aos seus filhos, quanto 
mais o Pai de vocês, que está nos céus, 
dará coisas boas aos que lhe pedirem!” 

Mateus 7:11

A vida fica bem mais difícil quando nos afas-
tamos destes planos e escolhemos fazer a 
nossa vontade. 

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, 
mas transformem-se pela renovação da sua 
mente, para que sejam capazes de experi-

mentar e comprovar a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus”. Rm 12:2
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Este é o plano. Estas palavras devem 
estar escritas no para-brisa da nossa visão. A 
vontade Dele é agradável e devemos almejá-
la e buscá-la todos os dias.  
A cruz não é o último capítulo da vida de 
Cristo. Ele ressuscitou, você lembra? Ter 
em mente o plano final da vontade de Deus, 
nos inspira a superar qualquer cruz que venha 
pela frente.

“...também nos gloriamos nas tribulações, 
porque sabemos que a tribulação produz 

perseverança; a perseverança, um caráter 
aprovado; e o caráter aprovado, 

esperança. E a esperança não nos 
decepciona, porque Deus derramou seu 
amor em nossos corações, por meio do 
Espírito Santo que ele nos concedeu.” 

Romanos. 5:3-5

Boa, agradável e perfeita...
Rm. 12.2
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Em uma viagem missionária com nosso 
grupo de jovens até Cuiabá, reservamos um 
dia para conhecer dois belos lugares da 
criação. O Aquário Encantado e a Chapada 
dos Guimarães. A agenda estava apertada. 
Visitamos o Aquário pela manhã (200km de 
viagem) e rapidamente partimos para a 
Chapada no meio da tarde (165km). Eu 
dirigia o ônibus de olho no sol que 
descia e no GPS que mostrava a 
distância. “Se tudo desse certo”, 
seria possível ver rapidamente a 
chapada antes de escurecer. Um 
imprevisto impediu os nossos 
planos. Um dos pneus 
traseiros furou e tomou 
uma hora do nosso tem-
po. A água havia acaba-
do, tínhamos sede. O 
calor era intenso pois o 

O pneu furou e tudo  O pneu furou e tudo  
ficou ainda melhorficou ainda melhor
O pneu furou e tudo  
ficou ainda melhor
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ar-condicionado também não funcionava. 
Depois da troca do pneu, já estava tarde e 
tivemos que retornar até a igreja onde está-
vamos alojados. No dia seguinte iriamos 
começar a distribuição de literatura e a noite 
precisávamos retornar para nossa cidade 
(1270km). E a Chapada? Voltaremos para 
casa sem ver esta obra-prima de Deus? Fiz a 
seguinte proposta ao grupo: Podemos acor-
dar às 3:30 da madrugada, vamos até a Cha-
pada (2h de viagem), desfrutamos do nascer 
do sol e da paisagem por alguns minutos, 
então retornamos para um dia todo de entre-
ga de literatura. Quem topa? Imagine 43 
jovens erguendo as mãos e comemorando 
em alta voz. Foi assim que aconteceu. Tive-
mos uma vista maravilhosa do nascer do sol. 
Centenas de fotos registraram aquele 
momento incrível. O nascer do sol foi como 
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um combustível para  aquele dia de evange-
lismo que nasceu no coração de Deus. Se foi 
cansativo? Muito. Mas extremamente recom-
pensador. 

Se tudo tivesse “dado certo”, não teria 
dado tão certo. ELE tem Seus planos e são 
diferentes dos nossos, são melhores. 

Mas o que dizer de alguém que não teve 
apenas o pneu furado, mas um acidente 
seguido de morte? Sei que nem sempre o final 
feliz é aqui, porém se um acidente nos impedir 
de ver o pôr do sol no final do dia, ainda assim 
veremos o mais belo nascer do sol de Deus. 

“Estou certo de que nem a morte, nem a vida 
poderão nos separar do amor de Deus.” Rm 8.38 

Para quem está com a vida assegurada 
em Cristo, o mais belo “nascer do sol” ainda 
está por vir. 
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A para-brisa do Eckhard
No meu primeiro ano de seminário 

na Alemanha, éramos apenas quatro 
alunos. Três alemães e eu como 
estrangeiro. Dois professores eram 
sustentados financeiramente. Os cus-
tos eram altos e todos falavam no “fim 
do seminário” de Fritzlar. Poucos estavam se 
inscrevendo para o ano seguinte. O fim parecia 
óbvio. Porém Eckhard Bewernik, um dos profes-
sores e também diretor do seminário, insistia com 
sua esperança: “Dentro de dois ou três anos, o 
seminário terá mais de 20 alunos.” 
Eckhard já é falecido, mas seus próprios olhos 
viram o que sua fé anunciava. Em três anos o 
número de alunos passou de vinte. 
Em meio à crise, ele fazia o seu trabalho, dava 
aulas e motivava todos 
a continuarem. Até 
hoje o seminário está 
lá e a história continua, 
devido a esperança 
deste homem. 

Eckhard nos convidava a olhar através dos 
olhos da sua fé. É isso que precisamos fazer com 
quem não tem esperança. Pessoas cegas pelo 
ceticismo, precisam ter a chance de espiar atra-
vés do para-brisa da fé. 
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Quem precisa de esperança?
     Quem caiu no pecado e não consegue 
enxergar a graça em Jesus. Quem foi 
decepcionado e não consegue crer na res-
tauração de seus relacionamentos. Alguém 
que atravessa um deserto na educação dos 
seus filhos e precisa de “água” para refres-
car suas incertezas.  

“Ora, a fé é a certeza daquilo que 
esperamos e a prova das coisas que 

não vemos.”  Hebreus 11:1

Coloque hoje a sua fé em Jesus. Limpe o 
seu para-brisa e siga a viagem com os 
olhos fixos na vontade de Deus! 

Pr. Isaí Marcelo Hort
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(45) 99820 0550 

www.ecosdaliberdade.com.br

Ouça, assista e leia 
no seu smartphone

                                                          

Organizações Ecos da Liberdade 
C. P. 100 – 85960-000 Mal. C. Rondon, PR, Brasil.

Autor e Editor: Mário Hort  - ecosdaliberdade@yahoo.com.br
                             

Enviamos 20 diferentes livretos grátis, 
para quem escreve para:
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