É PRECISO

NASCER
DE NOVO

Asiáticos, holandeses, brasileiros...
Todos precisam nascer de novo
pelo Espírito Santo,
para entrar no Reino Celestial!

Os aborígenes, povos
primitivos da Austrália
devem entrar para o reino
celestial nascendo pelo
Espírito, que deve converter suas almas e só assim
poderão entrar para a
glória.
O povo Korowai canibal, da tribo antropófaga
de Papua-Nova Guiné,
precisa nascer de novo
para entrar para a glória
celestial.
Os pastores de Ecos
da Liberdade devem ser
nascidos de novo para
poder entrar na equipe pastoral ou nunca
entrarão para a glória. O “diploma” fundamental do pastorado é o novo nascimento.
Todos do auditório Ecos da Liberdade
precisam nascer de novo!

É preciso nascer de novo
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Como é possível nascer
de novo?
Nascer de novo é simples e maravilhoso como o surgimento de uma tulipa, quando o solo chega à temperatura ideal na
terra.
A alma humana é
como o bulbo da tulipa, se não nasce de
novo, não haverá tulipa.
Em nossa alma
existe o “BULBO” que é
o espírito da vida eterna, mas é preciso
receber a vida em Deus pelo novo nascimento da fé.
Isso acontece no segredo do peito, de
quem recebe o sopro do Espírito Santo e
tudo fica iluminado com a luz divina que é a
vida nova para a eternidade, se a pessoa
permanece na graça que recebeu.
Você pode fazer essa experiência na
faculdade como aluno ou professor, no
presídio, em viagem ao volante do veículo,
na selva, no hospital ou no presídio.
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É preciso nascer de novo
pelo Espírito Santo
O professor da faculdade de Jerusalém elogiou ao Mestre, mas ouviu a
resposta inesperada da afirmação:
“Quem não nascer da água e do Espírito
não pode ver o reino de Deus”.
“Como pode um homem sendo velho
nascer de novo? Poderá voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?” –
argumentou. João 3:1 – 12.
Nascer de novo significa:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Receber a Jesus. Jo 1: 12-13
Entrar pela porta estreita. Mt 7:13
Arrepender-se da vida velha... Mt 4:17
Lavar suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Ap 7:14
Ter seu nome inscrito no céu.
Ap. 20:15

Essas são as exigências diante da
porta da glória celestial.
É preciso nascer de novo
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Você lembra o pastor, da pessoa ou
do evento que levou você a aceitar a
vida pela fé em Jesus Cristo?
Estes foram os seguintes comentários da publicação feita na internet:
Bunga Félix Nzinga: "Me lembro como se
fosse hoje. Luanda, Angola, Outubro de 1997. Por
meio de uma fita K7 e livreto, que me foi oferecido
pelo meu tio Francisco Franck do Ecos da Liberdade, cujo tema foi: “O ponto de onde não se pode
retornar”, do Pr Mario Hort. Foi quando eu mais
precisava de Deus, que tive a referida graça. A
salvação me alcançou, assim como a minha família.
Bênção e paz, eu o tenho como pai na fé."
Monica Schiming Chaves: "Foi num encontro
de jovens em Curitiba aos 16 anos, quem orou
comigo pastor Edgar Henke, chorei muito foi uma
transformação muito grande na minha vida. Três
Corações, SP."
Adeline Katler: "Sim, eu lembro como se fosse
hoje... Foi numa evangelização com pastor Mario
Hort, na Colonia Nova, Bagé, RS, há 30 anos."
Neli Genz: "Eu aceitei a Cristo numa evangelização no Clube Weiss com o Pr Mario Hort M. C.
Rondon."
Francisca Nascimento: "Em Agosto desse ano
se completam 47 anos que aceitei Jesus, através do
testemunho de minha sogra, que veio residir em
nossa casa. Pelo testemunho dela eu e meu esposo
tivemos um encontro com o nosso Salvador Jesus.
Teresina, PI."
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Três Novos Nascimentos:
1º O médico no hospital
Observou o jovem que recebeu
calmante a notícia de sua morte, que
sofreria em poucos dias. O médico desejou
saber qual foi o segredo do moço, que
recebeu a notícia e aceitou a morte em
plena paz.
Quando o corpo do jovem foi retirado
do quarto, o Dr foi vistoriar os poucos
pertences do moço para ver se descobriria
a razão desta paz inexplicável, quando
encontrou a Bíblia que sua mãe lhe havia
presenteado em sua formatura, e esta
ainda continha a assinatura de sua própria
mãe.
Logo o médico fechou a porta do
quarto e orou: “Senhor meu Deus, eu fugi
durante toda a minha vida, mas agora não
posso mais. Eu quero pedir perdão de meus
pecados e em sincero arrependimento
entrego a minha vida. A partir de agora
quero caminhar nos SEUS caminhos,
Amém”. Assim nasceu a nova vida do
médico ao reencontrar sua velha Bíblia.
É preciso nascer de novo
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2°O novo nascimento de uma
menina de oito anos
Conhecemos uma menina que desde
a infância, muitas vezes foi buscar seu pai
embriagado dos bares.
Seu meio irmão seguiu uma jovem muito
linda e ela entrou em um salão de baile.
Porém, naquele salão nós convidávamos
as pessoas a aceitar o novo nascimento
pela fé em Jesus.
O jovem entrou no salão de baile, mas
aceitou a nova vida em Cristo e com isso
levou a segunda família de seu pai, para os
nossos cultos. Desta forma a menina, aos
oito anos de idade chegou a Escola Bíblica
Dominical. Após ouvir as histórias da
Sagrada Escritura, ela se ajoelhou diante
de um banquinho e uma professora
entregou sua vida a Jesus em oração.
Marilei desejava ser missionária e aos
14 anos de idade passou a residir em nossa
casa, e permaneceu até ao dia de seu
casamento, com pastor Lutério Heep.
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3°O primeiro Novo
Nascimento na Europa
À noite, sobreveio uma visão ao
evangelista e Deus lhe mostrou um
homem, na Europa que clamava: “Venha
para nossa terra e ajuda-nos” At 16:9.
Imediatamente o missionário cruzou o Mar
e encontrou uma mulher, a vendedora de
púrpura, que é um tecido de alto valor.
A senhora Lídia ouviu o evangelho e foi
batizada com todos os da sua casa, em
sinal de aceitação da nova vida. Ela foi a
primeira pessoa que nasceu de novo na
Europa.
Porém, logo os apóstolos foram
presos e a meia noite cantavam hinos de
louvor a Deus, quando um terremoto abriu
as portas da prisão e as correntes caíram
de seus pés, e o carcereiro quis se
suicidar. Porém, Paulo disse que todos
estavam presentes, então o carcereiro
também nasceu de novo e foi batizado,
ainda naquela mesma nora da noite.
At 16: 11 – 34.
É preciso nascer de novo
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"Crê no Senhor Jesus e serás
salvo, tu e tua casa".

A conversão para a fé
evangélica trouxe

perseguições e
Evangelização para as
igrejas

As perseguições trouxeram uma
evangelização intercontinental!
Nos séculos 16-20 as campanhas de
evangelizações sacudiram a América do
Norte, e converteram o país no maior
polo de evangelização do mundo, pelo
impacto das perseguições, que surgiram
com as Reformas de Martim Lutero, João
Calvino e outros reformadores.
No ano de 1572 aconteceu a Noite de
São Bartolomeu, na repressão ao protestantismo, quando aconteceu o maior e
mais sangrento massacre em 23 e 24 de
agosto de 1572, na França.
O contemporâneo apologista
huguenote duque de Sully, que escapou
da morte informa, que foram mortos
70.000 evangélicos calvinistas, por essa
razão, multidões fugiram para as Américas e diferentes continentes.
As perseguições tiveram seus efeitos positivos no temor e tremor, na alma
É preciso nascer de novo
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daqueles que escaparam da morte, e
fizeram surgir as grandes campanhas de
evangelizações em igrejas, sobre telhados, galpões e em tendas. Multidões
ouviam o evangelho da salvação, da
boca de famosos e anônimos evangelistas.
Entre essa multidão se converteu
também o Evangelista Billy Graham que
faleceu, com a idade de 99 anos, e foi o
mais famoso pregador do século XX.

Pai, meus pés estão em
chamas!
Em uma das muitas campanhas de
evangelização, um fazendeiro observou sua filha, que estava muito emocionada, ao ouvir as palavras do pregador.
Lágrimas vertiam de seus olhos, mas ela
não tomou uma decisão para a vida com
Jesus Cristo.
Ao chegar em casa seu pai a chamou
e lhe disse: “Filha, eu vi você muito como10

vida durante o culto evangelístico. Eu
apenas quero lhe comunicar, que se
você decide seguir pelo caminho que
estes pastores anunciam, você será
deserdada, e jamais será considerada
minha filha. E tem mais: Eu farei de tudo
para que você desista, mesmo se for
necessário derramar o seu sangue.
Você está avisada.”
Na noite seguinte a jovem foi à campanha de evangelização, mas passou
durante todo o culto, se divertindo com
suas amigas, bem nos fundos da tenda, e
não deu nenhuma atenção ao que o evangelista proclamava. Seu coração havia se
tornado duro, e nada mais tocavam a sua
alma, após ouvir as palavras severas de
seu pai.
As campanhas de evangelizações
duravam semanas e até vários meses,
com cultos todas as noites.
Após um dos cultos aquela jovem voltou
para casa, deitou-se e adormeceu proÉ preciso nascer de novo
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fundamente. Mas, de repente acordou
aos prantos e gritando chamou o seu pai
dizendo: “Pai, os meus pés estão ardendo como se estivessem em chamas.”.
O pai a consolou e mediu a temperatura, imediatamente chamou o médico,
que chegou apressado.
O médico examinou a jovem, não
encontrou nada que ele pudesse diagnosticar como causa do sofrimento de
calor nas pernas e se despediu, dizendo,
que para esse caso ele não possui
nenhuma medicação.
A jovem clamava cada vez mais e
dizia que as chamas subiam cada vez
mais para o seu corpo.
O rude fazendeiro suplicou: “Filha,
converta-se a Jesus. Entregue sua vida
a Deus, confia Nele, e ELE lhe ajudará.”.
Porém a moça gritava cada vez mais e
dizia: “Meus pés estão em chamas”.
O pai ficou desesperado e finalmente
ajoelhou-se ao lado da cama e suplicou
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novamente: “Filha, entregue sua vida a
Jesus e Ele lhe ajudará”.
Nesse instante a filha ergueu-se em
sua cama, olhou firme nos olhos de seu
pai e disse: “Pai, isso agora é tarde
demais para mim”.
E gritava: “Os meus pés estão sendo
sugados para as chamas.” Assim partiu
para a eternidade, sem causa e sem possibilidade de alguém lhe ajudar.
Fonte: folheto evangelístico dos anos 1970

Jesus disse: "Não temais os que
matam o corpo, antes temam aquele,
que depois de matar pode lançar no
inferno."
Mt.10:28

É preciso nascer de novo
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Pastor repita:
“É preciso nascer de novo”
Tive o privilégio de começar meu
ministério de evangelista aos 22 anos de
idade. O dever de chamar as pessoas ao
arrependimento a entregar suas vidas a
Jesus, em um ato consciente e decisivo foi
sempre uma tarefa que me fez sentir
angústias e temores, até em viagens
internacionais na aeronave, que jamais
esquecerei.
Não consigo esquecer uma evangelização em Edmonton, no Canadá diante de uma
congregação com tradições fortes de sua
cultura, que preservavam desde a sua fuga do
comunismo da Rússia.
O estilo das mais de 300 pessoas foi
ultrafino e exigente. As palavras do evangelista eram avaliadas por um “trustee” – “conselho”, e fui admoestado a me desculpar por
haver dito: “Nós pregamos o evangelho na
língua e cultura do povo que visitamos...”
Naquela oportunidade eu apenas esclareci:
“Tenho um único desejo, que o Senhor não
retire de mim o seu Espírito Santo” Sl. 51: 11
14

Foi difícil cantar várias músicas com
Natalia todas as noite durante toda semana,
e todos me olhavam com muita crítica, mas
eu lhes dizia todas as noites, no final das
mensagens: “É preciso nascer de novo para
entrar no reino celestial”.
Desde a primeira noite na igreja luxuosa falei claramente da necessidade de tomar
uma decisão pessoal, mesmo sabendo que
ninguém viria para o altar confessando publicamente a sua decisão. Então eu me ajoelhava diante do primeiro banco, enquanto se
cantava a última música, e
orava calmamente por
cada um de nossos filhos
nominalmente, ao ponto de
me esquecer, de certa
forma onde eu estava, pois
minha alma clamava a
Deus pelos filhos que o
Senhor nos deu.
Durante as evangelizações em seis cidades do Canadá e dos
USA, falei em 53 cultos, e apenas duas pessoas aceitaram a vida nova em Jesus.
É preciso nascer de novo
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Passados muitos anos, quando olhei
para o Mar Mediterrâneo na cidade de Ostia,
Roma, e o filho pastor Isai acabava de se
formar na Alemanha, e havia nascido sua
primeira filha Sarah.
Isai se sentou diante de mim sobre o muro
de concreto, parece que ainda o vejo diante
do Mar e imaginei o apostolo Paulo chegando de navio, acorrentado para Roma, onde
ele foi decapitado. Até hoje não tenho a resposta perfeita para a pergunta do filho: “Pai,
o que vocês fizeram para levar vossos quatro filhos a conhecer os caminhos de Deus?”
E ainda hoje eu diria: “Isai eu não sei,
pois não fomos nós, apenas lembro que
vocês os filhos ao ouvir o pai repetir: 'É preciso nascer de novo', desde a vossa tenra
infância, vinham e me abraçavam, após os
cultos'”.
Do livreto O Amor de Deus II
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Quando pastores e pais
não repetem
Quando estes não repetem: “É preciso
nascer de novo”, a igreja se enche de
multidões que serão barradas na porta da
glória, pois seus nomes não estão inscritos
no céu.
Os pais que não repetem e levam seus
filhos ao NOVO NASCIMENTO, terão filhos
pródigos junto aos porcos.
Desde Jesus até o século XX, o que
mais se ouvia dos líderes cristãos verdadeiros, em mensagens e cânticos foi:
Um rico, de noite, chegou a Jesus,
A fim de saber o caminho da luz;
O Mestre bem claro lhe fez entender;
Importa renascer!
Coro: Importa renascer! Importa renascer!
Com voz infalível o disse Jesus:
Importa renascer!
Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor,
Que sempre vos chama com mui terno
amor; Ouvi que o Senhor nunca cessa em
dizer: Importa renascer!
É preciso nascer de novo

17

Um pastor me questionou após um
culto evangelístico: “Por que vocês ensinam o novo nascimento”? E confessou:
“Eu nunca nasci de novo, talvez durante a
II Guerra Mundial, mas não sei...”.
Conforme o que dizemos na página
3 todos os ensinamentos básicos, segundo a Bíblia dizem: “Arrependei-vos...
Entrai pela porta estreita...”
Milhares de membros de igrejas
nunca ouviram seus pastores e padres
dizerem: “É preciso renascer para entrar
na glória celestial”.
Solicite a seu líder que fale no culto
ou na missa, sobre o nosso tema. Talvez
ele não o faça, porque prefere mensagens motivacionais e que promovem a
prosperidade, mas teme a “simples” mensagem de uma vida nova, que exige uma
vida santa de seus membros...

O que dirá o Senhor ao pastor
que não falou do novo
nascimento?
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Nascer de novo é esforçar-se
para entrar pela porta estreita.
A bíblia diz: “Esforçai-vos por entrar
pela porta estreita, pois eu voz digo que
muitos procurarão entrar e não poderão.”
Quando o dono na casa se tiver levantado e tiver fechado a porta e vós do lado de
fora começardes a bater dizendo: Senhor abre-nos a porta. - Ele vos responderá:
Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos em tua presença
e ensinava em nossas ruas.
Mas Ele vos dirá: - Não sei de onde vós
sois. Apartai-vos de mim vós todos os que
praticais a iniquidade.”
É preciso esforçar-se para entender o
que representa “Nascer de novo” e entrar
pela porta estreita por Jesus, para o caminho apertado que leva para a vida.
Mt 7:13.
É preciso nascer de novo
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Você aceita fazer um esforço especial para dizer: “Senhor mostra-me o que
representa entrar pela porta estreita, eu
quero entender o que representa a porta
estreita e o caminho que leva à vida eterna”!

O que representa a vida
eterna?
A bíblia diz: “Aquele que beber da
água que eu lhe der, nunca mais terá
cede. Pelo contrário, a água que Eu lhe
der será nele uma fonte a jorrar para a
vida eterna.” João 4:14
A vida que encontramos nos caminhos de Deus é a vida eterna, que já
começa aqui e em sua e minha casa.
Tenho visto maravilhas ao longo de
muitos anos, na vida de pessoas que
nasceram de novo ao entrar pela porta
estreita.
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Uma das maravilhas que eu vi há
poucas horas foi, quando duas senhoras jovens gravaram um livreto em
áudio em MP3, para ser enviado pela
internet em partes, de forma que se
possa ouvir no celular em qualquer parte
do mundo.
Essa “maravilha” eu vi em suas gerações:
nos avós e nos pais que nasceram de
novo e entraram pela porta estreita, e
agora eu vi as filhas gravando, com os
netos que trouxeram ao estúdio.
Eu posso ver quatro gerações que
nasceram de novo, em arrependimento
quando entraram pela porta estreita, e
atualmente já temos netos adultos em
novidade da vida, que Deus deu à estas
gerações que aceitaram esforçar-se para
obter a vida nova.
Você é um filho desviado que percebe o chamado de Deus? Aceite a graça
dobrando seus joelhos agora mesmo
diante de Deus.
É preciso nascer de novo
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Nasceu de novo e hoje
acordou na glória!
Enquanto eu escrevia a página anterior, chegou a mensagem de que um de nossos jovens do passado, não acordou mais
em sua cama, mas na glória.
Ele foi um dos jovens de SC que caiu no
mundo, e foi para longe dos caminhos de
Deus, como filho de pastor leigo dos tempos passados. Porém, chegou o dia quando voltou a Deus, em um dos arrependimentos mais exemplares, que eu conheci
em nossa história de evangelização.
Ele havia comprado vários discos de
vinil, que tínhamos gravado com empréstimos no Banco do Brasil, mas não os pagou
por muitos anos.
Durante um congresso em Curitiba ele
me disse: “Eu devo aqueles 100 LPs que
nunca paguei, aqui está uma parte do que
lhes devo, e devolverei o restante em
outras oportunidades”.

O arrependimento foi com confissão e
pagamento de suas dívidas.
Minha esposa me enviou a notícia da
partida deste irmão e concluiu: “Triste”.
Eu, porem lhe escrevi: “Triste não, para
mim é maravilhoso saber que Deus o
chamou para a glória”.
Onde irão acordar aqueles que, sim
fizeram delação premiada , para
denunciar os outros confessaram, mas
apenas para ficar livres da prisão, e não
nasceram de novo entrando pela porta
estreita, em verdadeiro arrependimento,
com a devolução dos bens defraudados
de multidões durante gerações.
Não sei quem foi Bill Klinton, porém
depois de sua confissão, se divulgou a
notícia de que seu pastor o acompanhou
por um ano em aconselhamentos, para
uma verdadeira reconciliação com a
esposa e com Deus, diante de quem ele
havia pecado como o rei Davi.

É preciso nascer de novo
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O que acontecerá
com aqueles
que não podem
entrar na Glória?

J e s u s e n s in o u :
Ali, haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque, e
Jacó, e todos os profetas no Reino de
Deus e vós, lançados fora. Lucas 13: 28.
Então dirá aos que estiverem à sua
esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para
o diabo e seus anjos. Mateus 25: 41.
E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão,
e Lázaro no seu seio.
E, clamando, disse: 'Pai Abraão, tem
misericórdia de mim, e manda a Lázaro,
que molhe na água a ponta do seu
dedo e me refresque a língua, porque
es t o u at o r m en t ad o n es t a c h am a.
Lucas 16:23-24

É preciso nascer de novo
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O que será a glória celestial?
O apóstolo João viu uma multidão
9 Depois disso olhei e vi uma multidão tão
grande, que ninguém podia contar. Eram
de todas as nações, tribos, raças e línguas.
Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro,
vestidos de roupas brancas, e tinham folhas
de palmeira nas mãos.
14 São estes os que vêm da grande
tribulação. São as pessoas que lavaram as
suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas
ficaram brancas... 15 É por isso que essas
pessoas estão de pé diante do trono de Deus
e o servem de dia e de noite no seu templo.
E aquele que está sentado no trono as
protegerá com a sua presença. 16 Elas
nunca mais terão fome nem sede. Nem o
sol nem qualquer outro calor forte as
castigará. 17 Pois o Cordeiro, que está no
meio do trono, será o pastor dessas pessoas e
as guiará para as fontes das águas da vida. E
Deus enxugará todas as lágrimas dos
olhos delas. Apc 7: 9-17.
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O novo céu e a nova terra
1 Então vi um novo céu e uma nova terra. O
primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. 2 E vi a Cidade Santa, a
nova Jerusalém, que descia do céu. Ela
vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida
como uma noiva que vai se encontrar com o
noivo. 3 Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse:
— Agora a morada de Deus está entre os
seres humanos! Deus vai morar com eles, e
eles serão os povos dele. O próprio Deus
estará com eles e será o Deus deles. 4 Ele
enxugará dos olhos deles todas as lágrimas.
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem
choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. 7 Aqueles que conseguirem a vitória
receberão de mim este presente: eu serei o
Deus deles, e eles serão meus filhos. 8 Mas os
covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os
que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas
pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Ap. 21: 1-8.
É preciso nascer de novo
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Você não tem certeza de seu
NOVO NASCIMENTO?
Clame agora mesmo dizendo: “Nosso Pai que está nos céus, em nome de
Jesus e no Espírito Santo eu suplico que
minha alma seja revestida do NOVO
NASCIMENTO, pelo arrependimento dos
meus pecados. Clamo pelo SANGUE DE
JESUS que me purifique de todo o meu
passado, e inscreva meu nome no LIVRO
DA VIDA. A partir deste momento a minha
vida é sua para todo o sempre. Amém”.
Repita, pausadamente essas palavras e
se possível em voz audível, e então marque esta hora......dia......mês...................
ano........ Assinatura.................................
E guarde este livreto como recordação
de sua fé, para momentos de
dificuldades.

Mário Hort
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Enviamos gratuitamente 20 temas
diferentes para quem escreve para:
Organizações Ecos da Liberdade
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Sua alma precisa nascer no
Espírito de Deus,
para entrar no Reino Celestial!
É preciso nascer de novo
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