Você vive nas águas do

RIO JORDÃO
ou do
MAR MORTO?

O Rio Jordão é a maior riqueza de
Israel, da Jordânia e Cisjordânia.

Flutuando no Mar Morto

Flutuando no
Mar Morto
Flutuar no Mar Morto certamente é uma
das maravilhas, que o mar mais salgado do
mundo oferece aos turistas em Israel.
O Mar está há 427 metros abaixo do nível
do mar. O enigma momentâneo mais preocupante é que, a cada ano que passa as
águas estão diminuindo e perdem um metro
de água por ano.
Enquanto escrevo, estamos no Oasis
de En Gedi, junto ao Mar Morto e há 37 km de
Jerusalém.
Nossa guia turística Michal, ao passar
por aqui por primeira vez, encontrou um
homem pescando no Mar Morto.
Os turistas quiseram saber, por que ele
estava pescando no mar onde não há peixes.
Logo um homem daquele grupo foi até o pescador, e perguntou: “Quantos peixes o
senhor já pegou hoje”?
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“Se você me dá 20 dólares eu lhe darei
essa informação” respondeu o pescador.
O turista entregou os 20 dólares e o pescador
disse: “Com seus 20 dólares você é o terceiro peixe, que peguei hoje.”
O Mar Morto realmente é morto, e existe
apenas a bactéria Haloarcula marismortui
que suporta as águas salgadas.
Um gole desta água seria fatal, e uma
gota desta água salgada em um olho, significaria uma ameaça a visão.
Não existem embarcações sobre o Mar
Morto, devido ao alto risco de corrosão.
Segundo a Wikipédia: “Em algum lugar,
talvez na costa do sudeste, estariam as cidades mencionadas no livro do Gênesis, que
relata terem sido destruídas”.
A Bíblia diz: “Então o Senhor, o próprio
Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre
sobre Sodoma e Gomorra.
Assim ele destruiu aquelas cidades e
toda a planície, com todos os habitantes das
cidades e a vegetação.
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Mas, a mulher de Ló olhou para trás e se
transformou numa coluna de sal.”
Gênesis 19:24-26
Em nosso estudo, devemos sentir o
terror do fogo e do enxofre, que caiu sobre
aquela região, pois até aos dias de hoje
existe grande quantidade de enxofre a beira
do Mar Morto.
Há perigo de fogo e enxofre sobre os
que vivem nas águas de “Sodoma”.
Aqueles que vivem na região das águas
do “mar morto”,no esconderijo de suas
almas, talvez como membros “fieis” de suas
igrejas, não escaparão do juízo de Deus.
Jesus disse: “E tu, Cafarnaum... se
Sodoma tivesse visto os milagres que
foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia.
Por isso te digo: no dia do juízo, haverá
menor rigor para Sodoma do que para ti”!
Mt 11:23 – 24.

Você vive nas águas do Rio Jordão, ou no Mar Morto?

3

Cuidado ao tomar um
drink das
águas do mar morto!
“Apenas uma caipirinha” – “Só uma escapadinha” – “Uma fraudezinha” – “Um superfaturamentozinho”...
São pequenos “drinks” das águas do
mar morto, que sedo ou tarde podem chegar
em malas de dinheiro, mas também em
forma de prisão e morte por pequenos “goles” das águas do mar morto.
Vivemos na pobreza em um país rico,
pois tudo dá o que se planta; possuímos
chuvas, águas e rios em abundância.
Porém, o povo não pode receber educação, porque o dinheiro da merenda escolar é fraudado por “drinks”, das águas do mar
morto, que cegaram os olhos daqueles que
os tomaram.
Com isso, cauterizam as consciências
de grandes e pequenos, políticos e comerciantes que pagam as propinas e superfaturam.
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Também os “golpes” que os pastores
oferecem em troca de “ofertas premiadas”, dizendo: “Deus lhe devolverá 'três e
até mil vezes' o tanto quanto é sua oferta”.
Estes sofrerão rigor ainda maior que
Sodoma.
Os contratos bilionários superfaturados,
por propinas milionárias são “drinks” das
águas do mar morto do inferno, e estes conduzem a morte.
Aqueles que não são pegos por uma
operação “Lava Jato”, serão alcançados
por seus pecados e sofrerão maior rigor no
juízo de Deus, que os moradores das cidades de Sodoma e Gomorra.

A lama do Mar Morto cura,
mas ela também estende
sua mão para
manchar
aos que
ainda estão
limpos!
Você vive nas águas do Rio Jordão, ou no Mar Morto?
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O terrorista que vivia
nas águas do mar morto,
mas conheceu as
águas do Rio Jordão.
Nosso grupo aproveitou a experiência
de um banho no Mar Morto, e logo visitamos a
cidade de Jericó, há apenas 8 quilômetros
do mar. E fomos recebidos pela senhora Jessica, a diretora de uma creche cristã da cidade.
Jericó já comemorou seus 10.000 anos
de fundação e possui histórias inéditas, desde
o dia quando o povo de Israel marchou em
volta dos muros da antiga cidade, durante
sete dias e no sétimo dia, sete vezes,
“Assim que o povo ouviu o som das buzinas e deu um grande grito de guerra, a muralha caiu por terra.”
Josué 6:20

Atualmente Jericó pertence a Cisjordânia, e foi perigoso entrar nesta cidade, onde
visitamos a creche fundada por Tass Saada,
que em sua juventude foi motorista e atirador
de elite de Yasser Arafat, e lutou pela Faixa
de Gaza, porém mais tarde mudou-se para os
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Nos Estados Unidos, ele foi amigo de
um pastor evangélico por 20 anos, conforme nos relatou Jessica, e após duas décadas, Tass perguntou ao seu amigo pastor:
“O que significa, que Jesus veio para
salvar o seu povo dos pecados?”
O pastor respondeu: “Senhor Saada,
durante 20 anos eu espero por essa sua
pergunta.
Então o pastor lhe explicou o caminho
para a Salvação em Jesus Cristo, pelo novo
nascimento e a conversão, e Tass aceitou
a graça em Jesus Cristo, e abraçou o
caminho da fé e testemunhou para todos os
seus filhos, de quem ele tinha medo, de
confessar sua fé cristã.
Porém os filhos lhe informaram, que já
há muito tempo pertencem a Jesus e que
estavam orando pela decisão do pai.
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Quando o senhor Saada testemunhou
de sua fé em Jesus aos seus pais, que residiam no Egito, eles o ameaçaram de morte.
Porém, Tass firmou-se ainda mais no
caminho de Deus, e decidiu ajudar o seu
povo, em Jericó, onde iniciou um trabalho
missionário implantando uma creche, que
serve também para adolescentes e jovens,
e ele procura fundar um colégio cristão.
Quando Jéssica nos relatou a história,
seu filho de 5 anos de idade estava ao seu
lado, e de repente solicitou que o filho fosse
brincar fora, para nos relatar o assunto mais
assustador, que o filho não poderia ouvir.
O filho está prestes a ingressar na escola pública, onde os professores têm o direito
de castigar e até açoitar as crianças.
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Cidade de Jericó

Essa é uma das razões, porque Tass
Saada deseja implantar um colégio particular, para dar lugar as crianças dos 400 cristãos que residem em Jericó.
O Sr Tass, quando jovem vivia com ódio
e fome de matar os inimigos da Jordânia,
pois ele bebia das águas do “mar morto”.
Quando ele encontrou a resposta para
sua pergunta, que o pastor lhe deu, ele
conheceu as águas do “Rio Jordão” e
bebeu da água de Jesus.
Essa é a diferença entre alguém que
vive das águas do “mar morto” e aquele que
tomou da água do Rio Jordão.
Os morros do Rio de Janeiro e em todas
as favelas poderiam ter outras histórias, se
os seus habitantes não bebessem das
águas do mar morto, que lhes trás a morte e
o inferno de fogo e enxofre para seus barracos.
Você vive nas águas do Rio Jordão, ou no Mar Morto?
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Visitamos a fortaleza de Massada,
junto ao Mar Morto e subimos com o teleférico, os seus 450 metros de altitude.
Massada deixou em suas ruínas uma das
cruéis histórias da resistência judáica contra
os romanos, que destruíram Jerusalém no
ano 70 d.C, conforme a profecia de Jesus.
Luc. 21: 6.
E, “De acordo com o historiador Flávio Josefo, os (960 zelotes) rebeldes cometeram suicídio em massa para não serem
capturados." (No anos 74 d.C.) Wikipédia
A Fortaleza de Massada deixou uma das
mais famosas histórias dos judeus rebeldes,
que viviam das águas do “mar morto”.
Os 960 e últimos Zelotes não aceitaram a água da vida em Jesus e pereceram
na maior fortaleza, que o rei Herodes havia
preparado para si pessoalmente.
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Nosso grupo chegou ao alto de Massada, a
maior fortaleza do rei Herodes, que porém,
não lhe serviu, nem mesmo aos rebeldes
Zelotes, que desejavam resistir aos romanos.
Não temos refúgios em fortalezas ou riquezas.
“Alguns confiam nos seus carros de
guerra, e outros, nos seus cavalos, mas
nós confiamos no poder
do Senhor, nosso Deus.
Eles tropeçarão e cairão mas, nós nos
levantaremos e ficaremos firmes.
Ó Senhor Deus, dá a
vitória ao rei! Respondenos quando pedirmos a
tua ajuda. Salmo 20: 7 - 9
Por Andrew Shiva / Wikipedia, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curi
d=25671213
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Oasis de En Gedi
próximo ao Mar Morto.
Davi foi perseguido pelo rei
Saul, que se escondeu na
caverna do En Gedi.
Nossa guia falou: “Quando
Saul precisou fazer o 'II', ele
entrou na caverna e sentou-se
diante de Davi, que cortou
uma ponta da sua manta,
para lhe demonstrar sua
inocência contra o rei.
1. Sam 24: 1 - 22
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Viajar por Israel é como folhar a Bíblia
Sagrada e aqui próximo ao Mar Morto, encontramos a cova onde as “águas do rio jordão e
do mar morto” se encontraram na caverna.
“Disseram a Saul, que
Davi estava no deserto
de En-Gedi.
Então Saul tomou três
mil soldados e partiu à
procura de Davi e seus
homens, perto dos
rochedos dos Bodes Selvagens... Havia ali
uma caverna, e Saul entrou nela para fazer
suas necessidades”.
V. 1 -3.

A “água doce e a salgada” se encontraram
na caverna do Parque Nacional de En Gedi, e
o bem venceu o ódio de Saul.
O bem deve vencer a morte, pela BOA
VONTADE, como Davi o demonstrou, quando
teve seu amigo mortal, sentado em sua frente.
Você vive nas águas do Rio Jordão, ou no Mar Morto?
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Você vive
das águas
do Rio Jordão?
Como é feliz aquele que não segue o
conselho dos ímpios, não imita a
conduta dos pecadores, nem se
assenta na roda dos zombadores!
Ao contrário, sua satisfação
está na lei do Senhor,
e nessa lei medita dia e noite.
Ele é como árvore plantada à beira de
águas correntes: Dá fruto no tempo
certo e suas folhas não murcham.
Tudo o que ele faz prosperá!
(Salmo 1)
14

14

As fontes do Rio Jordão
Desde Tel Aviv cruzamos as terras de
Israel, (200 km) até ao ponto máximo ao
Norte, a divisa com a Síria e o Líbano, aos
pés do monte Hérmon, com 2.814 metros de
altitude, junto as três nascentes que formam o Rio Jordão: A nascente de Dan, Banias e Chat Sisani.
Nós Chegamos até a nascente de Dan,
em terras de Israel (Área ocupada das
Colinas de Golã) em frente ao Monte Hérmon, e vimos os postos da fronteira dos
dois países vizinhos, no alto das montanhas.
Israel exige que um guia turístico nacional acompanhe cada grupo, e nossa guia
Sra Michal, disse:“Qualquer pessoa pode
se converter ao judaísmo.
Porém, ela precisa frequentar aulas
judaicas durante um ano, e logo passará por
um exame onde o candidato pode ser aprovado ou rejeitado”.
Você vive nas águas do Rio Jordão, ou no Mar Morto?
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Estava conosco um participante da Alemanha, que frequentou as aulas e fez a
prova para se converter ao Judaísmo,
porém ele foi desaprovado e rejeitada a sua
“conversão”.
A grande maioria dos cristãos certamente seria “desaprovada” ao tentar se converter a Jesus Cristo e a única razão seria porque, em verdade estão decididos a não
obedecer.
Queremos descobrir as três FONTES do
“Rio Jordão” em Jesus, que devem formar
as águas do nosso Jordão.
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1. Precisamos da fonte do Pai,
do Filho e do Espírito Santo.
Assim como o Rio Jordão tem três
nascentes, também nós, como filhos de
Deus, em Jesus Cristo precisamos do Espírito Santo para viver das águas de Jesus
que disse:
“Portanto, vão e façam discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes
ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até
o fim dos tempos”.
Mateus 28:19,20

“No entanto, quando o Espírito da verdade
vier, Ele vos guiará em toda a verdade... O
Espírito me glorificará, porque receberá
do que é meu e vos anunciará. João 16: 13 – 14.
“...O Espírito de Deus habita em vós. Mas,
se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Rom 8: 9

Você vive nas águas do Rio Jordão, ou no Mar Morto?
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2. Precisamos da fonte do
conhecimento.
A arqueologia se tornou um dos mais
importantes “mestres” da verdadeira história.
Sem os arqueólogos jamais teríamos as
provas que as escavações trouxeram.
A Escritura diz: “O meu povo perece
por falta de conhecimento.” Oséias 4:6
Cristãos facilmente são enganados por
falta de conhecimento das fontes, raízes e
procedências dos ensinamentos, e logo são
roubados por “comerciantes” do evangelho,
que se aproveitam da falta de conhecimentos
profundos da fé cristã.
Venha conosco para as “fontes do Rio
Jordão” que deve ser uma fonte a jorrar para
a vida eterna, conforme disse Jesus: “Aquele
que beber da água que eu lhe der, a água se
tornará nele uma fonte a jorrar para a vida”.
João 4: 13
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3. Precisamos da
fonte da obediência.
No início dos anos 70s após a década
dos hippies, ouvimos de grandes
movimentos de conversões, por parte dos
jovens que, desejavam viver uma vida sem
compromissos.
Estes hippies se converteram e não
havia igreja para doutrina-los. Então eles
tomavam a Bíblia a liam em conjunto, e
obedeciam praticando exatamente o que
achavam escrito na Escritura Sagrada.
Celebravam a Ceia, batizavam, lavam
os pés uns dos outros.
Encontrei um jovem na Holanda, que
se converteu sozinho lendo a Bíblia,
quando chegou ao texto que ordenava o
batismo, ele entrou sozinho no mar, na
África do Sul, e se batizou a si próprio, pois
queria obedecer ao texto sagrado.
É óbvio que a igreja o batizou, de forma
ordeira e bíblica, após ouvir o seu
testemunho.
Você vive nas águas do Rio Jordão, ou no Mar Morto?
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Precisamos da fonte do Rio Jordão
em Jesus, no deserto de nossa vida.
A aeronave aterrissou em Tel Aviv, e
logo subimos em ônibus pelas montanhas da
Cisjordânia a 900 mt acima do nível do mar, e
então descemos para 280 mt abaixo do nível
do mar, junto ao Mar da Galileia. Assim
deixamos para trás as montanhas
desérticas.
Porém ao chegar as nascentes do Rio
Jordão, nos sentimos como na Canaã que
Deus prometeu ao povo de Israel. Ex. 33:3.
Nossa vida é como o deserto de Israel,
que precisa irrigação para cada árvore, que se
encontra em Jerusalém.
A vida de Israel é muito complicada, pois
cada árvore, menos na região do Rio Jordão,
precisa de irrigação. Assim é também a nossa
vida: Ou recebemos água do Rio de Deus, ou
morreremos no deserto.
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Há momentos quando no “mar morto” a
vida é mais divertida, talvez até mais vantajosa, porém vem o dia quando a “operação Zelotes”
surge divinamente do céu.
Então não será a morte
pelas águas do Mar Morto,
mas a prisão eterna, ordenada pelo Juiz dos juízes.
Precisamos das fontes do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, para receber a água da
vida que deve jorrar de nosso interior.
Não podemos enfrentar o deserto sem a
água da vida das fontes do Rio Jordão.
Durante nossa viagem por Israel, a
nossa própria boca exigia água, muita água,
pois o deserto é árido e seco.
É preciso manter-se próximo ao Rio
Jordão em Jesus Cristo, para que jamais
nos falte a água da vida no deserto
abrasador.
Você vive nas águas do Rio Jordão, ou no Mar Morto?
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O Rio Jordão em Israel não
é mais sagrado que seu
quarto de oração!
Seu quarto de oração é o melhor Rio
Jordão, Jesus disse: Mas você, quando orar,
vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao
seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai,
que vê o que você faz em segredo, lhe dará a
recompensa.
Mt 6: 6.

O leito do hospital ou a cela de um
presídio pode ter água do Rio Jordão para
sua alma.
Não, o Rio Jordão não é mais sagrado
que qualquer rio, sem minimizar o seu valor
histórico.
“Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem,
em que nem neste monte, nem em
Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem,
e agora é, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade;
porque o Pai procura a tais que assim o
adorem”. João 4: 21 – 23
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A palavra de Jesus eliminou todos os
“bezerros de ouro” que poderiam ser
criados em: objetos, grutas, montes,
túmulos, templos ou por aparições de
imagens ou anjos do céu. Gal. 1:8.
Jesus disse a mulher que esperava pelo
Messias: “Eu o sou, que falo contigo.”
Os cristãos sabem que Jesus Cristo, que
morreu e ressuscitou é o Messias.
Portanto, segundo as palavras de
Jesus não há Jerusalém, nem Rio
Jordão, água benta ou relíquia sagrada
que tem poder, a menos que seja
falsificação, para enganar aqueles que
buscam a Deus.
Na noite antes de escrever essas
linhas eu acordei com fortes problemas
cardíacos, para quê me serviria o Rio
Jordão, Jerusalém ou alguma água,
quando aqui em Frankfurt, meu coração
ameaçou parar?
Para que serveria a água do Rio
Jordão ou Jerusalém, quando o relógio da
última hora finaliza o seu percurso?
Você vive nas águas do Rio Jordão, ou no Mar Morto?
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Qual seria a diferença para quem pagou
100 mil dólares por sua sepultura, próxima
ao muro de Jerusalém? Sua “propina” paga
pelo sepulcro, não terá nenhum valor no
Juízo Final.
Foi emocionante ver o batismo de um
idoso, que aos 80 anos de idade teve sua
primeira oportunidade de obedecer ao
mandamento de Deus. Mr 16: 16.
“Todo aquele que me confessar diante dos
homens, eu o confessarei diante de meu Pai,
que está nos céus. E qualquer que me negar
eu o negarei diante de meu Pai, que está nos
céus”. Mt 10: 32 - 33
Aconselho a todos a visitar Israel e as
terras bíblicas, pois vale a pena conhecer as
terras de Israel, porém jamais deixe sua
conversão, seu
batismo ou seu
testemunho de fé,
para o dia quando,
talvez você possa
pisar nas terras
que Jesus pisou.
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Onde nós podemos encontrar
o Rio Jordão para nossa vida?
Acordei às 3h00 da madrugada aqui em
Frankfurt, e imediatamente Deus inspirou a
lembrança de vários exemplos, de pessoas
que “mergulharam” nas águas do Rio
Jordão:
* O idoso que foi batizado de nosso grupo,
encontrou as águas do Rio Jordão, em Nova
Jersey, USA, na casa de sua filha. De repente
ele reconheceu as águas de Jesus. Leia o seu
testemunho no tema:
“Quem é este que
até o vento e o mar
lhe obedecem”
* M a i k o M ü l l e r, o
esposo de nossa filha
Djessica, aos 5 – 6
anos de idade, durante a noite passou muito medo, chamou seus
pais que o socorreram em sua angústia,
Você vive nas águas do Rio Jordão, ou no Mar Morto?
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e naquela hora de muito medo ele mergulhou nas águas do Rio Jordão, que até hoje
formam o fundamento principal para o seu
pastorado, agora aqui na Alemanha.
* Elisane Müller, a mãe de nosso genro, aos
14 anos de idade, quando retornávamos de
uma reunião com os jovens que formaram
Ecos da Liberdade, achou as águas do Rio
Jordão, junto com minha esposa Natalia,
quando ela aceitou a Jesus no fusquinha da
igreja.
Uma senhora do grupo em viagem por
Israel, se aproximou de mim para narrar sua
história, e disse: “Eu encontrei a Jesus na
horta, nos fundos de minha casa, e até hoje
essa experiência é a força da minha fé.”
O Rio Jordão pode ser encontrado nos
lugares de angústia e medo, na infância e
em idade avançada.
Onde quer que você possa estar, de
repente você pode mergulhar nas águas da
fé do Rio Jordão.
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Você só bebeu da água do mar morto do
pecado, agora você pode beber da água que
Jesus oferece, e se beber, você será uma
nova pessoa, com a decisão que você pode
tomar para toda sua vida.
Aceite agora e confesse o nome de Jesus
enquanto há tempo.
A Escritura diz: “Se confessarmos os
nossos pecados, ele é fiel e justo para
perdoar os nossos pecados e nos purificar
de toda injustiça”. 1 João 1:8,9
Você já bebeu da água do Rio Jordão de
Jesus? Saiba que ela será uma fonte que
jorra para a vida eterna de seu interior, por
toda a eternidade.
E você será uma nova pessoa, com a
decisão que você toma agora para toda sua
vida.

Você vive das águas do Rio
Jordão ou do Mar Morto?
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