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A primeira cidade fundada no Brasil é 
Salvador na Bahia. Os habitantes são 
chamados de soteropolitanos, gentílico 
criado a partir da tradução para o grego: 
Soterópolis, ou seja: “cidade do Salvador” 
composto de Σωτήρ ("salvador") e πόλις ("cidade").

Jesus Cristo o Salvador – BA

Tomé de Souza, logo 
que chegou ao Brasil tratou 
de cumprir as ordens do rei 
dom João III, de Portugal, 
fundando a cidade em 
homenagem a Jesus 
Cristo  o  Salvador.

A cidade de Salvador foi fundada em 29 de 
março de 1549, como primeira capital do 
Brasil, o que permaneceu por 214 anos. (1549 – 
1763)

Com o governador chegaram mais de mil 
pessoas, 320 entre elas foram pessoas 
assalariadas, inclusive o primeiro médico Dr. 
Jorge Valadares. As mulheres eram poucas, 
o que fez com que os portugueses radicados 
no Brasil, mais tarde, solicitassem ao Reino, 
o envio de noivas.

Soteropolitano, você teve um 
Episódio com o Salvador?

Com as malas 
prontas  para  o  
e m b a r q u e  p a r a  
Salvador, BA, minha 
B í b l i a  a b r i u  n a  
palavra, onde Jesus 
disse: “É verdade, 
os cinco maridos que você teve não foram 
seus e aquele que você tem agora, não é 
seu marido”. 

A mulher foi chamar o povo de sua vila 
e eles disseram: “Agora já não cremos pelo 
que você nos disse, mas nós temos ouvido 

e sabemos que este é o Salvador do 

mundo”. João 4: 41- 42.  
Embarcar para uma viagem de 

entrevista, é sempre uma investida 
assustadora, pois, a dúvida é grande: 
Encontraremos algum “Episódio” com Deus 
nessa viagem? Encontraremos a obra do 
“Salvador” no lugar no destino de nossa 
viagem de reportagem?  

Episódio em João Pessoa, PB

Em viagem anterior a João Pessoa, 
PB, perguntei ao senhor Dalmo: “O senhor 
conhece o Natal que transformou o 
mundo”?

Dalmo respondeu: 
“Eu  sou  cató l i co  
praticante, assisto 
todas as missas, mas 
n u n c a  t i v e  u m  
episódio com Deus.”

Desde aquele “episódio” no quiosque 
em João Pessoa, procuro aplicar a palavra 
“episódio com Deus” nas escritas, mas só 
agora vamos entender o que o Sr. Dalmo 
desejava experimentar em sua busca 
espiritual.

Para minha surpresa, o primeiro 
Episódio com Deus surgiu no embarque 
para Salvador: 

Embarcamos em Foz do Iguaçu com 
troca de aeronave em Curitiba. Ao entrar na 
aeronave falei para Lísia, a chefe da 
tripulação: “Eu não posso chegar à 

Curitiba antes de minha esposa. 
Precisamos chegar juntos no destino de 
nossa viagem.” Ela ficou perplexa e queria 
saber o que estava acontecendo e eu 
respondi: “Devo viajar na poltrona 11, E, e 
minha esposa viaja na poltrona 26, F. 
Assim eu vou chegar bem antes e eu 
prometi ficar com ela até...” A jovem 
entendeu a brincadeira e respondeu: 
“Deixe para mim”.

Sentado em meu lugar, logo chegou 
uma jovem sentou-se ao meu lado e 
desejava viajar com seu amado, fazendo a 
mesma reclamação. Poucos instantes mais 
tarde, a chefe de voo da TAM voltou dos 
fundos da aeronave e disse: “Sr. Mário, 
aqui está sua esposa, pode sentar-se com 
ela nas poltronas especiais, junto à porta de 
emergência e os jovens podem viajar 
juntos, aqui em seu lugar”. Ufa, valeu a 
brincadeira, pois estávamos juntos em 
poltronas mais confortáveis, e surgiu um 
“episódio” de felicidade entre os 
passageiros e fizemos amizade com o 
casal jovem da Alemanha. 
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Episódio na porta do avião
em Curitiba

O casal de jovens alemães estava 
muito enamorado, entre beijos e 
cabecinha no ombro, a jovem celebrava o 
voo de Foz do Iguaçu à Curitiba. 

No aeroporto Afonso Pena, trocamos 
de aeronave, embarcando para Salvador, e 
eles tomaram o mesmo voo, para 
Fortaleza, mas já não se separavam mais 
de nós, pois se sentiam amparados por 
pessoas que falavam seu idioma.

Entrando pelo túnel do aeroporto falei 
do tema de nossa pesquisa e perguntei: 
“Aniella você já viveu um “episódio” com o 
Salvador?” Ela respondeu: “Eu creio em um 
“ser” superior, mas não sei se devo chama-
lo de Deus...” 

Colocando a mão sobre o ombro do 
jovem, perguntei: “E você Richard, já teve 
um “episódio” com Deus?” Ele respondeu 
com muita seriedade: “Eu sou católico 
desde a minha infância, mas não vou à 
igreja. Oro em momentos de dificuldades e 

isso acontece a cada três meses uma só 
vez”. – “Que contabilidade exata de sua 
religiosidade”, eu concluí.

Ao nos aproximar da porta do avião 
ainda na fila do túnel, expliquei: 

“Tenho a saúde muito debilitada. Morreu 
a maior parte do ventrículo esquerdo, que é 
a “bomba” do coração, para não “mofar” 
em meu quarto, tento fazer viagens de 
reportagens. Quando algum dia essa 
“bomba” vai parar de funcionar, será melhor 
que isso aconteça em serviço. Eu deveria 
ter 'apagado' na ambulância que me levou 
ao hospital, mas eu pessoalmente havia 
abençoado essa UTI móvel, quando esta 
foi adquirida e neste veículo abençoado, 
Deus não permitiu que eu morresse. Assim, 
ainda estou embarcando com vocês para 
Salvador”. 

Eu havia posto meus pés na 
aeronave, ele ainda estava do lado de fora 
e a jovem estava à minha direita no avião, 
quando Richard disse: 

“Pastor, você pode abençoar
a mim também”?

Assim, na porta da aeronave em 
Afonso Pensa, São José dos Pinhais, eu 
estendi as mãos sobre os ombros de 
Richard e Aniella, dizendo: “O Senhor vos 
abençoe jovens. Eu espero que nosso episódio 
com o Salvador, aqui na porta do avião, nos 
permita um “episódio” na porta do céu, 
permitindo-nos entrar juntos para a glória 
celestial. Naquele momento recordaremos 
esse episódio”.  

Durante o voo a Salvador tive a 
satisfação de interceder por Richard e 
Aniella, pedindo que Jesus seja o Salvador, 
também dos dois jovens de Berlim e que 
realmente nós pudéssemos nos abraçar na 
entrada para a glória eterna, por haver 
vivido esse episódio com o Salvador, na 
porta do avião em Curitiba. 

A aeronave decolou para Salvador e 
eu  f i que i  um tan to  ap reens i vo ,  
questionando: Como eles irão se despedir 

de nós, pois eles seguiram o voo à 
Fortaleza e nós viajamos na penúltima 
fileira da aeronave, com 170 lugares e eles 
estavam mais na frente. Saindo pelo 
corredor,  e les  nos  aguardavam 
abraçados, com o endereço de seu E-Mail 
em mãos, para continuarmos nossa 
amizade. Os seus semblantes brilhavam 
como iluminados pela glória celestial, após 
o “episódio que tivemos com o Salvador”, 
no breve voo de Foz à Salvador.

Abençoei pessoas em bares, ginásios de 
esportes e igrejas luxuosas, mas foi pela 
primeira vez que um jovem com os olhos 
cheios de esperança, pediu que ele fosse 
abençoado na porta do avião. 

Esse foi um dos episódios mais valiosos 
de nossa viagem, à procura de “episódios” 
com o Salvador, em Salvador, BA. E 
novamente se conf i rmou que os 
verdadeiros adoradores, adoram o Pai 
em Espírito e Verdade e não importa lugar, 
dia ou hora. João 4: 23.
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O Salvador é desconhecido
em Salvador

Ao desembarcar em Salvador, BA, o 
taxista Josemar, nos deu uma aula de 
história referente à fundação de Salvador, 
começando pelo descobrimento das 
Américas por Colombo. Ele simplesmente 
ironizou a história do descobrimento de 
Pedro Alvares Cabral, descrevendo todas 
as tribos indígenas que viviam no Brasil e 
foram misturadas com os escravos trazidos 
da África. Mas, ele não se lembrava de 
algum episódio com O SALVADOR.  

N a  p r i m e i r a  
manhã em Salvador, 
tomamos o ônibus 
circular para chegar 
ao Pelourinho. Ao 
entrar no veículo 
p e r g u n t e i  a o  
cobrador: Você é 
soteropolitano e já teve episódio com O 
SALVADOR Jesus Cristo?  Ele ficou como 
mudo, mas foi muito gentil e nos ajudou a 
chegar ao destino desejado.

No ponto final do 
ô n i b u s  e s t a v a  o  
Elevador Lacerda, que 
é um dos principais 
ícones da cidade. Havia 
muita gente e todos 
dispunham de tempo 
para nossas entrevistas, 
mas ninguém sabia 
responder a pergunta, nem mesmo os 
policiais que cuidavam de nós durante as 
reportagens. 

Um casal muito 
gentil nos informou que, 
Sa l vado r  t em  uma  
p o p u l a ç ã o  d e  
sincretismo religioso e 

os rituais afro-brasileiros são realizados em 
frente á igreja católica, tendo os mesmo 
rituais da igreja em suas práticas. 

Aline e Rafa foram 
muitos simpáticos, mas 
não sabiam falar de 
algum Episódio com     
O SALVADOR. 

Um episódio com paranaenses 
em Salvador

No segundo dia recebemos a visita de 
Norberto e Marciane Krüger, no hotel.

Norberto cresceu com seus pais na 
secretaria das Organizações Ecos da 
Liberdade, em M. C. Rondon, PR. 

Quando Norberto 
estava por nascer, 
não havia veículo 
para levar a mãe à 
m a t e r n i d a d e ,  
portanto seu pai, 
Egon Krüger, motorista dos ônibus da 
ORGEL, tomou o enorme veículo para levar 
sua esposa ao hospital e também foi buscar 
o “presente” do homenzinho e sua mãe, 
com o mesmo ônibus. Porém, o mais 
importante “episódio” da alma de 
Norberto, aconteceu conforme ele nos 
relatou, em Três Corações São Paulo, 
quando seu pai dava uma classe de escola 
bíblica para crianças pobres na periferia de 
São Paulo e Norberto ainda criança, tomou 
a mais importante decisão, aceitando a 

Jesus Cristo o Salvador, como Caminho, 
Verdade e Vida, para toda sua eternidade.

Revivemos o episódio de seus 30 
anos desde a sua infância, juventude e dos 
10 anos de casados com Marciane e 
celebramos as experiências do passado. 

A descrição mais 
calorosa surgiu no 
Facebook, após o 
“ e p i s ó d i o ”  c o m            
O SALVADOR que 
durou três horas no restaurante do hotel:

Mario: Esse é o piano que você foi 
afinar, após a visita? E você trabalha para 
esse teatro? Norberto: Exatamente Pastor, 
este é o mais antigo dos dois principais 
Pianos do Teatro Castro Alves. O mais 
novo fica guardado numa sala com a 
temperatura e a umidade controladas e só 
sai de lá para os concertos principais com a 
Orquestra Sinfônica da Bahia. Mario: Que 
episódio maravilhoso nós tivemos com 
Deus hoje! A presença de Deus vai fazer 
a diferença deste encontro, para o resto de 
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vossas vidas. Norberto: Realmente foi um 
episódio e tanto que tivemos hoje! Foi um 
imenso prazer desfrutar da companhia do 
senhor e de sua esposa. Mario: Norberto e 
Marciane, estou ouvindo você afinar um 
piano no seu Site, enquanto escrevo e 
preciso confessar, que eu mesmo 
comecei a entender melhor o que significa 
um “episódio com Deus”. Nós não 
falamos de problemas do passado, do 
presente e não fizemos planos para o 
futuro, somente choramos no momento da 
oração de despedida, mas sentimos o 

calor do amor de Deus, que falou em 
nossas almas com palavras inefáveis, que 
só o Espirito Santo pode falar, e entende 
somente aquele que conhece a Deus. 
Norberto: Obrigado Pastor, aprendemos 
muito hoje com a simplicidade e o imenso 
carinho que recebemos de vocês nesta 
tarde. 

Episódio de Boston USA 
em Salvador

Lucimara, uma 
senhora brasileira 
residente em Boston, 
USA, há 23 anos, ao 
entrar na VAN de 
turismo sentou-se ao 
lado de Nata l ia .  
Nosso objetivo não é fazer turismo, 
portanto perguntei: “Estamos perguntando 
aos soteropolitanos, se eles já tiveram um 
Episódio com O Salvador, qual seria sua 
resposta?”

Lucimara toda surpresa, disse: 
“Embarquei nos USA dizendo a Deus em 
oração: 'Senhor, envia pessoas de Deus 
para estar comigo nessa viagem'. Agora 
vejo em vocês servos do Altíssimo e sinto 
que, os desejos do meu coração foram 
atendidos, como diz o Sal. 37:4”.

Encontrar uma pessoa estranha e logo 
ser abençoado com o sentimento de que a 
comunhão no Espírito Santo nos 
envolveu, é um “episódio” com Deus. 

Diante de nossas poltronas estava 
Magali, com Pedro e José Carlos, que 
pareciam sentir o episódio com Deus, que 
nós vivíamos com Lucimara, pois não 
demorou e Magali disse: “Eu sou filha de 
pastor e nós também conhecemos a Deus”. 

No dia do fechamento da edição para 
a gráfica, chegou um E-Mail de Magali 
dizendo: “Não sei se vão se lembrar de nós, 
nos encontramos na Van em Salvador, 
durante um citytour, os irmãos entraram e 
começaram a falar com uma passageira 
sobre Deus e nós somos o casal que 

estava na frente, com 
um menino. Ficamos 
muito fe l izes de 
conhecê-los.  Foi 
como um oásis em 
meio ao deserto, 
pois a opressão é 

bem clara em Salvador e ao falarmos de 
Jesus o ambiente ficou leve. Isso só a paz 
de Cristo pode fazer. Eu li seus livros que 
o senhor nos entregou  e deixei no meu 
consultório e já teve um paciente que levou 
exemplares e deseja saber o que deve 

fazer para ter os livretos para distribuir aos 
pacientes? Irmãos, depois em outro contato 
gostaria de responder a pergunta que o 
irmão fez: "Qual  a nossa experiência com o 
Salvador?" Magali.

Lucimara gravou seu depoimento 
dizendo: “Eu vejo esse momento como 
dado por Deus, pois pedi estando ainda na 
América, que eu encontrasse pessoas que 
tem o Senhor Jesus no coração, e isso 
aconteceu em toda a viagem e em especial 
hoje com vocês. Outro episódio que 
marcou minha vida aconteceu em 
Governador Valadares, MG: Estive num 
ponto de ônibus, quando veio um senhor 
muito maltrapilho, de aparência um tanto 
assustadora. Eu levantei do lugar dando o 
lugar para ele, mas no banco havia lugar 
para nós dois. Então ele disse: 'Senhora, 
pode ficar ao meu lado, aqui você será 
abençoada por Jesus'. Ele fez o sinal 'em 
nome do Pai' e me falou de Jesus. 

Isso foi para mim, um testemunho tão 
grande, de alguém que não possuía nada, 
nem roupa para se vestir e residia sozinho 
na roça. Eu vi o amor de Cristo tão grande 
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no coração daquele homem, que não tinha 
um dente na boca, mas tinha paixão por 
Jesus que me comoveu.

Outro episódio eu tive com Deus 
quando a crise nos USA ficou muito grave. 
Eu fiquei numa situação precária, sem 
poder pagar luz, água, prestação da casa e 
do carro... Eu já não abria os envelopes, 
pois sabia que não tinha o dinheiro para 
pagar as contas, assim fui acumulando os 
envelopes fechados. Um dia coloquei todos 
eles numa sacola, me ajoelhei com meu 
filho de 10 anos de idade, tendo diante de 
nós a sacola com os envelopes de nossas 
dívidas e orei a Deus. 

A oração do menino me comoveu muito 
quando ele disse: 'Deus, eu não peço que 
sejamos ricos, mas peço que nos dê o 
suficiente para pagar nossas contas'. 

Mário: Como ficou a economia de sua 
família? Lucimara: “Cheguei a tomar as 
chaves da casa dizendo a Deus: 'O Senhor 
deu e o Senhor também pode tirar, mesmo 
assim o seu nome seja louvado', pois lutar 
contra a maré sem trabalho é impossível. 
Eu faço limpeza de casas por conta própria 

e não havia mais solicitações de trabalhos. 
Ficamos sem condições de pagar as 
parcelas da casa, só quando o presidente 
Obama, assinou uma lei que permitiu 
refinanciar as dívidas, então não perdemos 
a casa e voltou a entrar mais trabalho. Eu 
sabia que, se fosse necessário perder tudo, 
a graça de Deus bastaria, mas louvo a 
Deus que Ele nos livrou dessa angústia, 
pois havíamos trabalhado 12 anos para 
conquistar a casa própria”, concluiu 
Lucimara, com o rosto banhado em 
lágrimas.  

Episódio com o Salvador após 
tomar veneno

Por menor que tenha sido o passeio 
turístico, eu fui obrigado a fazer uma pausa 
repousando num sofá do restaurante, na 
parada para o almoço. Ainda deitado no 
sofá, chegou o guia turístico que nos 
animou com muitas brincadeiras durante o 
passeio, e disse: “Pastor eu tive um 
episódio com Deus.  Meu pai sofreu um 
infarto e ficou hospitalizado durante um 
ano, mas acabou falecendo e eu estava 
muito apegado a ele. 

A perda do pai me levou a uma profunda 
depressão, mesmo que eu tinha a esposa e 
todos em volta de mim, mas eu não 
superava a perda do pai. Eu queria estar 
com ele onde quer que fosse. Comprei 
duas doses de veneno, tomei uma e logo 
me arrependi, sem chegar a tomar á 
segunda, mas já caí em coma. Fiquei três 
dias entubado em coma, quando minha 
mãe chegou e clamou a 
Deus por mim. Nós 
estamos bastante ligados 
a Rede Vida e Canção 
Nova e seguimos o 
Evangelho que ensinam. 

Ao despertar do coma lembrei-me da 
passagem bíblica, onde diz que Jesus veio 
andando sobre as ondas do mar e disse aos 
discípulos assustados: 'Não temam, sou 
EU'. (Mt. 14: 22 – 33) Há 30 dias que eu saí do 
coma pelas orações de minha mãe”.

Ao ouvir a história dramática de 
Eduardo, sentimos um novo episódio com o 
Salvador Jesus Cristo, que salvou a vida de 
nosso guia turístico, que ainda estava com 
uma aparência pálida, pelo sofrimento que o 
levou até beira do abismo da morte.
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“Aqueles que semeiam com 
lágrimas, com canto de 

alegria colherão. Aquele que 
sai chorando enquanto 

lança a semente, voltará 
com cantos de alegria, 

trazendo os seus feixes.”
Sal. 126: 5 – 6 

 (Rua do Pelourinho, Salvador, BA)
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Indígena Kantaruré e seu Episódio 
com a Jararaca

Entrevista com Conrado, um senhor 
indígena Kantaruré, de 71 anos de idade. 

Os Kantarurés são descendentes da 
população indígena que originalmente 
habitava o trecho do rio São Francisco entre 
a cachoeira de Paulo Afonso, a 
embocadura do rio Pajeú e as caatingas, 
brejos e serras adjacentes.

Logo no primeiro 
dia em Salvador, 
encontramos um 
senhor idoso e sua 
f i l ha .  O  senho r  
Conrado ve io  à  
capital, para fazer 
radioterapia por um 

câncer na próstata. Os funcionários do 
hotel, sabendo que eu procurava por 
pessoas que tinham vivido episódios com 
Deus, me disseram: “Fale com o senhor 
indígena, ele é crente”. Certa manhã eu fui 
ao restaurante para escrever, quando 
encontrei o senhor idoso, sentado junto a 

uma mesa. Perguntei: “Posso lhe 
considerar indígena?” Ao que o senhor 
Conrado respondeu: “Com certeza, sou 
da tribo Kantaruré e cristão católico, mas 
todos meus filhos são batizados nas águas. 
Eu creio que, sempre onde há duas ou três 
pessoas em Seu nome, alí Jesus está no 
meio deles, como entre nós agora. Mt. 18:20. 

Fiquei admirado da resposta de um 
senhor indígena e perguntei: O senhor 
teve algum episódio com o Salvador, 
nesses seus 71 anos de vida? 

Conrado respondeu: “Tenho sete filhos, 
quando havia nascido o primeiro deles, 
minha mãe insistiu que eu desarraigasse o 
toco de uma árvore perto da casa, que 
estava brotando novamente, após ser 
cortada. Quando fui atender ao pedido de 
minha mãe, tomei um machado novo, não 
quis perder o fio do machado na areia, 
assim limpei os arredores do toco com a 
mão, quando uma jararaca saltou no dedo 
de minha mão. Eu não consegui me livrar 
da serpente até que ela arrancou um 
pedaço da pele de meu dedo. Não 
demorou e comecei da perder sangue 

pela boca, na mão e também nos pés. Já 
quase sem sangue e delirando, alguém 
trouxe uma injeção e Jesus me salvou da 
morte, há 47 anos. Gastei todos nossos 
bens para recuperar a saúde, mas ficou 
uma pequena cefaleia”. 

Este foi o episódio 
com o  Sa lvador  
Jesus Cristo, que 
veio a mente do 
s e n h o r  C o n r a d o  
imediatamente, após 
ouvir a pergunta, recordando a vida na 
aldeia indígena. Abracei o senhor 
Conrado, por ter o privilégio de ouvir as 
palavras sábias de um irmão indígena. 
Esse foi meu primeiro episódio com o 
Salvador entrevistando um indígena. Para 
Deus não existem raças, tribos ou 
nações que estejam fora de seu alcance. 

Por que O SALVADOR é desconhecido?

Não tive saúde para bater nas costas de 
milhares de soteropolitanos perguntando: 
“Você conheceu O SALVADOR”? 

Durante sete dias 
na capital da Bahia, 
como recentemente  
em Assunção  no  
Paraguai, também em 
Barcelona, na Espanha, só por milagres é 
possível encontrar pessoas que conheceram 
o Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: 

“A porta estreita e o caminho difícil 

levam para a vida, e poucas pessoas 

encontram esse caminho.”  Mt. 7: 14.

Durante os primeiros 35  anos de nossa 
vida conjugal, Natalia me acompanhou em 
viagens pelo mundo para cantar, evangelizar 
como casal e com o conjunto Ecos da 
Liberdade. 
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Nos últimos anos saímos à procura de 
pessoas que conheceram o Evangelho e 
tiveram “episódios” com o Salvador. 

Lamentavelmente encontramos “poucos” 
que andam no caminho estreito. 

Realizamos pesquisas 
em Manaus, Natal, Rio 
de Janeiro, São Paulo, 
Florianópolis, Roma, 
Berlim..., e agora em 

Salvador, BA, mas encontramos poucas 
pessoas que conheceram Jesus Cristo 
como seu Salvador pessoal, através de um 
episódio divino.

Milhares de igrejas são erguidas em 
todas as cidades e países, porém 
questionando as pessoas por sua salvação, 
a maioria emudece nos grandes centros do 
Brasil, como nas cidades cristãs mais 
importantes da Europa.

Estamos vivendo o final dos tempos? 

Jesus disse: “... o amor se esfriará em 

quase todos. Aquele, porém que 

perseverar até o fim será salvo”.
Mt. 24: 10 – 14.

Por que Jesus Cristo continua 

desconhecido?

Meu coração está “sangrando” de tristeza 
por encontrar um número tão reduzido de 
pessoas que conhecem O SALVADOR.

Milhares de religiosos ofertaram suas 
vidas na missão de inúmeras igrejas, por 
que o Salvador continua desconhecido?

Estou desapontado na lembrança cruel 
de passar cinco dias na Espanha, sem 
encontrar um católico ou evangélico. 
Lembro com tristeza de uma viagem a 
F l o r i a n ó p o l i s ,  S C ,  p e r g u n t a n d o :  
“Casamento até que a morte nos separa, 
ainda é válido?” Ninguém queria casar em 
outro termo, mas não encontramos um único 
cristão que professasse a fé em Jesus 
Cristo. O resultado mais amargo que 
carrego em meu peito, são os 30 ateus entre 
33 entrevistados na Alemanha, e muitos 
deles foram antipáticos.

Até mesmo aos pés da estátua 
d o  C r i s t o  R e d e n t o r ,  R J ,                  
O SALVADOR é desconhecido. 

Onde estão os salvos?

Que resultado encontrariam os anjos 
de Deus que foram Sodoma, se visitassem 
nossas cidades? Gen. 19.

Onde estão os salvos por Jesus, os 
redimidos pelo seu sangue? 

Onde estão os milhares de religiosos, 
as igrejas lotadas que vemos pela TV?

Onde estão os milhões que professam 
s e r e m  c a t ó l i c o s ,  e v a n g é l i c o s ,  
pentecostais? Por que os noticiários estão 
repletos de desvios de verbas, fraudes e 
estupros? 

Seis anos após o acidente

Concluindo a escrita desse tema assisti 
a primeira apresentação musical de Diogo 
Gauer, seis anos após o acidente que tomou 
metade do seu cérebro. Diogo foi levado em 
sua cadeira de rodas 
ao palco, para cantar 
com a música de 
au tor ia  de  Maiko  
Müller, que Diogo 
gravou poucos dias 
antes do ac idente  em v iagem de 
evangelização. 

O texto do hino responde nossa pergunta: 
“Por que o Salvador continua desconhecido?” 
Diz a letra:
Andamos juntos para ti louvar. Andamos 
juntos para nos achegar a Ti. Não temos 
motivos para nos separar, desistir do teu 
amor. Andamos juntos, para o teu louvor... 

Coro: O caminho é estreito, nossa missão 
andarmos juntos, por Cristo Jesus, no 
sentido obrigatório para o céu. (bis)

Vencemos juntos, muitos desafios; Vivemos 
juntos em um mundo sem destino. Mas, Deus 
nos deu o caminho um sentido pra vida;  
Andamos juntos, pra viver melhor... 

Ecos da Liberdade
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Você pode chorar conosco pela falta da
Salvação no mundo e em sua casa?

Evangelizamos 
com toneladas de 
literatura grátis, 
em viagens com 
ônibus lotados de evangelistas voluntários, 
durante 40 anos. Onde estão aqueles que 
viveram os episódios com Deus, chorando 
em momentos celestiais, por que nossa luz 
ainda não iluminou o mundo?
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Clame por um Episódio com o 

salvador para sua vida!

Muitos ouvirão Jesus lhes dizer: “Eu 
nunca conheci vocês”! Mt. 7:21 – 23.

Ouvi dizer em um sepultamento: 
“Ninguém pode cair mais profundo que 
somente nas mãos de Deus”. 

A Bíblia, porém diz: “Que coisa 

terrível é cair nas mãos do Deus 

vivo”. Heb. 10:31.

É verdade, ninguém vai para a sepultura 
sem cair nas mãos de Deus, para receber o 
que merece de acordo com o que fez de bom 
ou de mal em sua vida aqui na terra. 2. Cor. 5:10

“Não se enganem: Ninguém zomba de 
Deus. O que uma pessoa plantar, é isso 

mesmo que colherá.” Gal. 6:7.

Você já teve um Episódio com o 
Salvador Jesus Cristo? Se sua resposta é 
“não”, busque a Deus de joelhos, 
clamando por sua alma. Entregue sua vida 
ao Senhor e o mais o Senhor fará. Sal. 37:5. 

Mário Hort

Cartas da semana da edição:

São João de Meriti – RJ:
Pastor Mário Hort, eu estou pedindo em o nome de Jesus, 
doações de literatura para obras missionárias. O Senhor 
nosso Deus colocou em minhas mãos evangelizar em 
presídios, delegacias, hospitais, escolas, asilos, 
moradores de rua, rodas de viciados em drogas...  São: 27 
anos de grandes lutas com muitas vitórias... Muitas 
crianças, jovens e adultos estão sendo assassinados. Os 
presídios estão lotados e a obra de Deus não pode parar. 
Estamos dependendo de muita literatura. Luiz

Irapuru – SP:
Como é bom poder semear a palavra de Deus para as 
almas que se encontram nas trevas. Pastor Mario, eu 
venho solicitar livretos para evangelização, essa é a única 
forma que tenho para ajudar na evangelização. Oro a Deus 
em favor do Pastor Mario. Aistides 

Mirandópolis – SP:
È com satisfação que escrevo essa carta, pois estive lendo 
um livrinho que vocês publicaram. Gostei muito, sou novo 
convertido e para mim foi uma grande ajuda. Quero 
agradecer por tão gentilmente estarem fazendo esse 
trabalho. Raimundo 

Ibirama – SC:
Eu quero agradecer pelos livretos que recebi. Gosto muito 
de evangelizar. Queria até deixar o meu testemunho. 
Ficamos 3 horas no meio de um rio e não morremos. Na 
canoa havia três pessoas e fomos arrastados pelas 
correntezas, saltamos sobre uma rima de pedras, para não 
nos afogarmos. Desesperado o meu marido orou a Deus e 
Ele nos livrou da morte, graças a Deus. Maria

Reestabeleça sua alma 

gastando 20 minutos em 

silêncio diante de Deus!

Ouça um devocional para a sua 
alma acessando o Site:

www.ecosdaliberdade.com.br

C l i q u e  s o b r e  
RADIO e ouça o 
último, ou um 
dos 450 cultos do 
rádio no Site.

Divulgue esse “REMÉDIO” para 
seus amigos pelo Facebook, E-Mail, 
telefone... Você pode ajudar a curar 
almas e salvar vidas! 

Compartilhe com 10 amigos!

Enviamos 25 livretos grátis, para quem 
nos escreve, com direito a escrever 
sempre que necessita de literatura.

Ofertas voluntárias 
pagaram este exemplar. 

Ajude você também!

Endereço bancário: Banco Bradesco
Agência 3284-0 Conta 18 620-1

Ecos da Liberdade
C.P. 100   -   CEP 85960-000

Marechal Cândido Rondon - Paraná - Brasil
Fone/Fax (45) 3254-1483 

E-mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br
Site: www.ecosdaliberdade.com.br
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