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Últimos instantes da reportagem

Meu sonho foi iniciar a escrita desse
tema sentado dentro da réplica da arca
em Dordrecht, na Holanda.
Porém, passei quase dois dias e não
consegui digitar uma só palavra, porque
encontrei uma entrevista após a outra.
Nos minutos finais da pesquisa dentro
da arca, tentei sair pela porta da réplica
da arca, mas a porta estava fechada e
não foi possível abrir.
O vento que soprava contra a arca que
se encontra no rio Maas, (Mosa) em
Dordrecht, não permitiu abrir a porta.
Para registrar esse momento chamei o
turista da Dinamarca, Stefan, para fazer a
foto.
Ao fazer a foto,
chegou o pai de
Stefan, o senhor
Johannes e fez a
pose colocando
suas mãos nas
minhas costas.
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Tormenta não foi percebida

Durante a tormenta eu me senti seguro
na arca, nem mesmo a percebi porém,
atingiu a cidade, ao ponto de derrubar
árvores e impedir a vinda do proprietário
da arca, o senhor
Johan Huibers, para
a minha entrevista.
O dinamarquês, por
encontrar um pastor
brasileiro dentro da
arca, me abraçou com amor divino e
insistiu que eu voltasse para a arca, até
encontrar o construtor da réplica, e
comprou o livro: “The Unsinkable
Dream” e me entregou como uma
recordação sua.
O livro foi um presente de
Deus para o início de minha
e s c r i t a , p e l a s v a s t a s
informações sobre o sonho
do carpinteiro Johan Huibers,
para construir a réplica da
arca.
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Deus ordenou Noé construir a arca

“Você, fará uma arca... Faça-a com
cento e trinta e cinco metros de
comprimento, vinte e dois metros e

meio treze metros e meiode largura e
de altura... Coloque uma porta lateral na
arca e faça um andar superior, um
médio e um inferior. Eis que vou trazer
águas sobre a terra, o Dilúvio, para
destruir debaixo do céu toda criatura que
tem fôlego de vida”. Gênesis 6:14-17

O propósito de Johan foi ser
milionário antes dos 40 anos de idade

Na página 67 de seu livro, ele diz: “Ao
iniciar meu próprio negócio, prometi para
B ianca : (esposa) ‘Eu quero lhe
assegurar, que serei milionário antes de
completar 40 anos de idade, e lhe
comprarei um Porsche’.
O negócio com compras e vendas de
terras, construção de edifícios para
venda fizeram com que o dinheiro
viesse voando para nossa conta”.

Ecos da Liberdade

Venha para a Arca de Deus
04

Na pág. 71 Johan diz: ‘Eu perguntei a
Bianca, que cor você gostaria para seu
Porsche’?
Mas, ela preferiu uma Mercedes, então
lhe comprei uma Mercedes 190 preta.
Celebramos o bem-estar em férias de
luxo na Itália, nas Ilhas Canárias e na
Áustria. No inverno fomos esquiar na
Suíça e gostávamos de explorar a
Europa e embarcar para aventuras.

Chegou o dia que mudou a vida de
Johan e Bianca totalmente

Após assistir uma reportagem que
mostrou as inundações em Bangladesch,
a história da família Huibers começou
uma mudança radical.
Em 1989, Johan e Bianca Huibers
viviam uma noite de plena felicidade: Eles
assistiram as notícias da TV e estavam
tranquilamente com a filha na sala de sua
residência, quando de repente surgiu
uma reportagem das inundações de
Bangladesh.
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Johan Huibers, nunca mais seria o
homem ambicioso, à busca de riquezas e
aventuras, como
fo i a té aque le
momento.
A reportagem de
B a n g l a d e s h
atingiu a sua alma,
pois desde a sua infância ele vivia nas
planícies das terras baixas da Holanda,

onde sempre existem perigos de

inundações. Por esse motivo ele foi
tocado tão fortemente, pelas imagens do
país asiático.
A maior parte de Bangladesh é composta
por baixas, fertilizadas pelasplanícies
enchentes.

Durante a época das os rios,cheias
depositam ao longo de suassolo fértil

margens, mas muitas enchentes também
causam grande destruição nos vilarejos
rurais.
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Crianças no alto da árvore para
não se afogar

A reportagem mostrou um casal que
acabava de voltar ao lugar, onde antes
estava o seu casebre e onde eles
haviam deixado seus dois sobre afilhos,
prancha, no alto da árvore.
O homem disse para a equipe da TV:
“Quando a enchente já estava alta
erguemos nossas duas crianças,
sobre uma prancha e a atamos numa
árvore.
Minha esposa deixou-lhes alimentos
para mantê-los vivos, até o nosso
retorno.
Nós não poderíamos tê-los levado
conosco, porque a água teria afogado a
todos.
Hoje chegamos aqui onde estava nosso
rancho, mas a árvore estava vazia".
(The Unsinkable Dream pg 72)

A reportagem com o depoimento do
casal de Bangladesh foi o divisor de
águas, na vida de Johan Huibers. Em seu
livro ele diz:
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“Meu café ficou frio. Eu senti uma
comoção intensa remoendo dentro

de mim.

Como eu poderia continuar ganhando
dinheiro e sair de férias, enquanto em
outros lugares neste planeta, pais e mães
estavam deixando seus filhos em
árvores, a fim de salvá-los das águas?
Algo está errado em nosso planeta. Nós
v i v e m o s e n t r e ‘ o c e a n o s ’ d e
sofrimentos, abismos de injustiça,
b a l u a r t e s d e p o d e r, d i n h e i r o e
indiferença; arrogância e presunção,
algo precisava ser feito".
Quando chegou sua esposa, ele disse:
"Querida, nós não podemos continuar

vivendo desse jeito, devemos fazer

alguma coisa".

Johan falou com várias missões, se
ofereceu para ajudar a construir
moradias, mas ao senão foi recebido
apresentar como construtor para ajudar
na missão mundial.
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Finalmente Deus lhe deu o sonho de uma
grande inundação na Holanda. Na
mesma noite, seu primo Pedro Huibers
teve o mesmo sonho, vendo o Norte da
Holanda invadida pelo mar.

Deus falou em sonho e fez surgir o

projeto da réplica da Arca de Noé

No dia 21 de fevereiro, de 1992, Johan
Huibers viu em sonho, como toda a
H o l a n d a f o i
submersa e uma
t e r r í v e l
t e m p e s t a d e
abriu os diques
que protegem
as terras baixas da Holanda. (Os diques

holandeses protegem o solo da terra, que

está abaixo do nível do mar. Mas, o mar

pode ser muito furioso nos dias de

tormentas inundando a Holanda.)
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Johan viu em seu sonho, como se
abriram os diques e inundaram toda a
terra baixa, o que já aconteceu várias
vezes no passado.
Huibers diz no seu livro: “Em sonho vi
tudo acontecer em minha casa, durante a
noite e houve um blackout da eletricidade
que transformou todo o acontecimento na
escuridão.
O vento soprava ao redor de nossa casa.
Acordei a esposa e as crianças, e não
sabia o que fazer. As águas já invadiam
as ruas de nossa cidade e entraram em
nosso jardim. As águas seguiram
inundando e cobr i ram a ter ra e
incontáveis casas; pessoas e animais
foram cobertos pela inundação. A
inundação parecia mística e eu tive
medo, pois não sabia o que fazer para
salvar minha esposa e meus filhos.
Também não foi possível chamar por
socorro, pois todos estavam lutando
para sobreviver.
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Questionei se eu deveria subir no telhado
com as crianças?
Eu ouvia os móveis da sala de nossa
casa bater contra as paredes, e ouvia os
berros das vacas em terror.
Então subi no telhado de nossa casa,
de onde eu pude ver o desastre da
devastação do Norte da Holanda. Os
diques tinham rompido em várias
partes, e a água invadia a terra em
diferentes lugares destruindo tudo que
vinha pela frente.
Árvores e carros boiavam e as casas
desapareciam debaixo das ondas
gigantes. E em tudo isso parecia que uma
mão invisível estivesse no horizonte.
Após cada onda surgia a próxima, e
somente as torres das igrejas e os
telhados de algumas casas ainda
apareciam entre as turbulentas águas...
Ao despertar do sonho, eu sentia como
quem perdeu o que nunca mais poderia
recuperar.
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Eu tinha gritado sem proferir um som e
soluçava meu coração para fora, sem
derramar uma única lágrima.
O que aconteceu? Esse sonho
significava algo. Acordei a Bianca e lhe
contei o sonho. Ela ficou confusa sem
saber o que dizer. Eu não queria fazer a
esposa sofrer, mas esse sonho foi uma
experiência tão real e perturbadora, que
eu senti a necessidade de contar o sonho
para ela.
No dia seguinte Bianca levou nossa
filha Déborah para a escola, e demorou
para voltar, quando voltou logo chegou
até a mim e disse: “Pedro Huibers, (um
primo) viu exatamente o mesmo em seu
sonho, na noite passada”.
Com todo susto dos sonhos da
mesma noite, Johan foi para o seu
trabalho, para cuidar das obras em
construção, e no final do dia ele
encontrou um livro de desenhos da
Arca de Noé. Uma pintura fresca de
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60x40cm. Um livro com os desenhos
recém-pintados, que traziam todas as
cenas, dos animais entrando para a arca,
e estes olhavam para Noé, como quem
agradecia pela hospitalidade. À noite,
Johan mostrou todos os desenhos das
cenas para a filha Deborah e Johan diz:
Olhei para Deborah, acariciei a bochecha

dela e disse, "agora, querida, o seu pai vai

construir uma arca como essa”.

Dessa forma nasceu a réplica da Arca de
Noé, que visitamos em Dordrecht, na
Holanda. O objetivo do milionário que
const ru iu es ta
réplica é alertar o
m u n d o e
comunicar que,
a p ó s a m o r t e
haverá céu para
os que estão na
“arca de Jesus” e
inferno para os que estão fora dela. Mat. 2:
31 – 46.
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Onde está a arca da

salvação em nossos dias?

Para falar da única Arca da salvação
que ainda temos neste mundo corrupto, é
mais fácil de entender observando as
experiências de pessoas comuns de
nossos dias, que entraram para a única
“arca” que é Jesus Cristo, o Filho de
Deus, que morreu e ressuscitou dos
mortos e está sentado a direita de Deus e
intercede por nós. Rom. 8: 34.

A Escritura diz: “Deus nos concedeu a
vida eterna, e essa vida está em seu
Filho! Quem tem o Filho, tem a vida;
quem não tem o Filho de Deus, não tem a
vida. 1 João 5 11 - 12.:

Ao entrar pela porta
da réplica da arca do
Holandês, fomos
r e c e b i d o s n a
portaria, por Rob
Dijksman, 29 anos de
idade.
Ecos da Liberdade
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Não tive muita esperança de encontrar
cristãos convictos, dentro da réplica da
arca, pois segundo informações, apenas
3% dos holandeses ainda se consideram
cristãos.

Recepcionista da arca em

recuperação das drogas?

As drogas foram l iberadas na
Holanda, atualmente são controladas,
apenas as = leves são“drogas soft”
permitidas, mas estas fazem grandes
estragos, na vida de muitas pessoas.
P a r a m i n h a
s u r p r e s a o
recepcionista
Rob recebeu
ao meu amigo
pastor Adrian
B a i s , d a H o l a n d a e a m i m , e
imediatamente se prontificou a dar uma
entrevista sobre a sua vida espiritual.
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Rob é casado com Elene e o casal tem
duas filhas, a Souë e a Jentl.
Enquanto ele atendia os visitantes que
chegam para a réplica da arca, ancorada
no rio Maas, em Dordrecht, próximo a
Amsterdam, na Holanda, falava com
entusiasmo de sua história:
Rob Dijskam foi criado num lar cristão
e conheceu todas as histórias da Bíblia
desde a sua infância. A arca original de
Noé, sempre foi um fato verídico muito
importante, da história da humanidade.
Os pais iam para a igreja durante toda a
sua vida, e também ele os acompanhava,
mas somente até a idade de doze anos.
Ao observar que, seus irmãos mais
velhos, desistiam de ir a igreja, após os
doze anos, ele achou por bem seguir os
seus exemplos. Por que razão ele
deveria de acompanhar aos pais para a
igreja, sendo que os irmãos não o
faziam?
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Drogas leves levaram Rob

para as pesadas

Como as drogas leves são liberadas
na Holanda, ele começou a usar
Ecstasy, e bebidas alcoólicas, e estas
logo o levaram à drogas pesadas, que
arruinaram sua vida completamente.
Aos 20 anos de idade, seu salário não
foi mais suficiente para as drogas,
assim começou a roubar de seus pais, e
então eles descobriram que o filho estava
profundamente envolvido em drogas, e
jamais poderia se livrar sozinho desses
vícios.
Sua mãe lhe disse: “Filho, há apenas
um único caminho para sair de seus
vícios. E isso é uma casa de recuperação
e a única que temos aqui, é um Centro de
Recuperação evangélico. E você
precisa querer a recuperação, ou
ninguém poderá lhe ajudar”.

Ecos da Liberdade
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Ritmo da vida, identidade,

sexualidade e decisões, você é que

determina!

O cen t ro de Recuperação para
dependentes químicos aplicava um
ú n i c o c u r s o b á s i c o p a r a a
recuperação:
O Ritmo da vida, recuperação de sua
identidade, como lidar com sexualidade e
qual é a sua decisão em cada momento.
Perguntei para o entrevistado: “Que tipo
d e m e d i c a m e n t o s a c a s a d e
recuperação aplicou para lhe ajudar a
abandonar esses vícios”?
Após oito anos de recuperação, o
jovem pai de família ainda lembrava
e x a t a m e n t e d o s m e d i c a m e n t o s
aplicados: Logo ao dar entrada na casa
de recuperação, ele e as demais 200
pessoas em recuperação fo ram
conf ron tadas com essas qua t ro
determinações que ele precisava fazer.
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365 dias para a recuperação

das drogas

Mário: levou a sua“Quanto tempo
recuperação”? A resposta estava na
ponta de sua língua: “365 dias,
exatamente um ano”.
R o b c o n t i n u o u f a l a n d o c o m
entusiasmo, enquanto ele voltava ao
balcão para recepcionar novos visitantes
da arca, ao retornar para a entrevista,
sen tou -se com a ques tão ma is
i m p o r t a n t e d a r e c u p e r a ç ã o : “ A
d e t e r m i n a ç ã o n o i n í c i o d o
tratamento”, enfatizou.
“Tivemos um curso para os 200 internos
do centro, logo no início do tratamento.
Todos foram confrontados com as quatro
questões mais importantes da vida: O
Ritmo, a identidade, a sexualidade e as
decisões”, afirmou.
“Eu anotei cada ponto num papel,
acompanhando as palestras e no final,
num culto especial, cada participante
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teve a oportunidade de jogar suas
determinações, escritas no papel, na
urna que se encontrava diante do altar”.
Neste instante Rob dramatizou sua
caminhada para o altar quando 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, durante os 365 dias da
recuperação”, finalizou Rob.
A alegria celestial se manifestou na arca
de 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
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Os fundadores de outras religiões,
não prometeram a vida eterna para os
que cressem em seu nome. Nenhum
deles se proclamou ser o Salvador para a
vida eterna.
Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a

vida; quem crê em mim, ainda que esteja

morto, viverá; João 11:25.

Quem entrou na “arca da Salvação”
pela fé no nome de Jesus, ainda que o
mundo todo seja inundado em fogo, este
tem a vida eterna. Ele não entrará em

condenação, mas passou da morte

para a vida. João 5:24

Você está dentro ou fora da arca

de Jesus?

A fé em Jesus é a arca para a vida eterna.

Ecos da Liberdade
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A “Arca” seguiu ao
Jovem por todo o mundo

A arca de Noé esteve em apenas um
luga r, du ran te o tempo da sua
construção. O segundo destino foi o
“porto” sobre o Monte Ararat, na
Turquia.

"A ra ra t P IA03399 modes t " po r NASA/JPL /N IMA -
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Ararat_PIA03399_modest.jpghttp://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/
PIA03399. Licenciado sob Domínio público, via Wikimedia Commons.

Onde está ancorada a Arca da
Salvação de Jesus?

“ . . . nem neste monte nem em
Jerusalém adorareis o Pai . . . 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

A arca da salvação está sempre onde você
está. Mt. 28: 20.
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A Arca da Salvação Jesus

segue os náufragos

Foi difícil achar uma descrição para a
experiência do jovem
chamado SuaJeroen.
exper iência é uma
história de salvação
singular. Ele a narrou
de forma dramática, na
recepção da réplica da
Arca em Dordrecht, na
Holanda.
Suas experiências
revelaram os mesmos
fatos, que encontramos na história do
cristianismo desde o Antigo e seguiu no
Novo Testamento e se repete em nossos
dias: “A arca da Salvação de Jesus segue

os náufragos”.

Jesus, a arca da Salvação,
surgiu no , aoalto da cruz
lado do criminoso e o levou ao paraíso.
Luc. 23: 39 – 43.
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Saulo seguia estrada a fora, quando
subitamente uma luz do céu brilhou ao
seu lado e ele ouviu uma voz que dizia:
“Eu sou Jesus a quem tu
persegues”. At.9: 1- 19.

Cornélio o centurião romano, que
segundo o conhecimento de Pedro não
poderia ser evangelizado, recebeu a
visita da arca da salvação, quando na
hora nona do dia, um anjo
lhe falou: “Tuas orações
foram atendidas”. At. 10.

Jeroen, 30 anos de idade, casado e pai
de uma filha, zelador e residente dentro
da arca do holandês, poderia ter chegado
à eternidade, durante um festival na
Austrália.
Aos 22 anos de idade, ele saiu da
Holanda para vagar pelo mundo, sem
conhecer a Deus. Usuário de drogas
pesadas, (as drogas leves estão
liberadas em seu país e levam, quase
sempre, as suas vítimas às drogas
pesadas.)
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O início de uma aventura pelo

mundo afora

Com suficiente dinheiro para viajar pelo
mundo durante um ano inteiro, Jeroen foi
para o México, 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 estado 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.
Finalmente ele venceu a crise, mas na
noite seguinte, deitado em uma barraca,
ele sofreu o terror mais uma vez em
sonho:

Ecos da Liberdade
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Existe alguém perfeito que

pode aliviar seu fardo

O sonho de terror foi como se ele
novamente estivesse morrendo. Porque
o “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 sua carga”, concluiu o
estranho em seu sonho.
Após receber essa mensagem, Jeroen
sentiu o fardo pesado cair de seus
ombros e um alívio incrível, mesmo que
não sabia nada de Deus. 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.

Logo alguém lhe entregou uma

Ecos da Liberdade
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cerveja, ele a colocou na boca, mas não

conseguiu beber e a derramou diante de

si.

Jeroen disse entusiasmado: “E nesse

instante eu fiquei livre das drogas, o fardo
pesado caiu de meus ombros, como
Jesus disse: "Venham a mim, todos os
q u e e s t ã o c a n s a d o s 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 “arca” de Deus seguiu o
jovem e o encontrou
perdido , mas ele fo i
achado, e obteve alívio para sua alma.
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Por primeira vez o jovem ouviu dizer:

“Pai nosso que está no céu”

Jeroen viajou da Austrália para Laos,
na Indochina, onde encontrou um
missionário que lhe perguntou: "Posso
orar por você?" O pastor começou a
oração e disse: "Nosso Pai que estás no
céu..."
A palavra "Nosso pai que estás no céu"
foi tão forte, que ele não ouviu mais nada,
apenas sentiu a graça de Deus sobre a
sua vida, em um restaurante, onde o
jovem estava. No restaurante ele
recebeu um livro do missionário, e o seu
endereço de E-Mail.
Esse endereço deu a continuação da
busca da arca de Deus, que estava
seguindo o jovem pelo mundo.
De Laos, o jovem foi para Índia, onde
ele encontrou a Missionária Natacha, e
esta lhe deu um livro de Max Lucado que
lhe ensinou quem é Jesus.
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Da índia Jeroen foi para África do Sul e
lá encontrou um grupo de Surfistas que o
convidaram para um culto.
No culto ele foi desafiado a contar sua
história, para as 30 pessoas, a metade
surfistas, todos do estilo dele.
O próprio testemunho “professando”

suas experiências com a (arca da
salvação) foi tão forte para ele, que o
transformou completamente.
A Bıb́lia diz: “Com o coração se crê para

justiça, e com a boca se confessa para

salvação”. Romanos 10:10-11

No dia seguinte ele se sentiu tão cheio
de alegria, que tomou sua bíblia e leu do
batismo, então foi para o Mar Índico e se
batizou sozinho, entrando na água, se
baixou e mergulhou e assim se batizou.
Logo chegou o pastor dos surfistas, e
ele lhe informou de seu batismo, que
acabava de celebrar sozinho.
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O pastor perguntou: “Você deseja ser
batizado de forma correta bíblica”? “Sim”,
disse o jovem, apenas solicitou que fosse
naquele instante, da forma como ele
estava. Então Jeroen Schermer foi
batizado: “Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo”.
Desta forma ele completou todos os
requisitos para seguir
viagem, na Arca da
Salvação, por toda a
eternidade.

A recepção na casa dos pais

ateus na Holanda

Após o seu batismo Jeroen foi para

casa de seus pais na Holanda e seu pai

lhe disse: "O que? Você vai falar de

Jesus? Nessa casa você não vai falar de

Jesus, ou vai embora”, determinou. "Pai,

eu não posso viver mais sem falar daquilo
Ecos da Liberdade
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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 arca.

Naquela época o milionário Johan
Huibers estava construindo sua primeira

arca de 70m de comprimento. O

construtor lhe deu um martelo e
m a n d o u q u e f o s s e a j u d a r n a
construção da arca.
Atualmente Jeroen e sua esposa, com a

filha residem na segunda arca e ele

trabalha como recepcionista e “caseiro”

da arca, em Dordrecht, Holanda.
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Você deseja entrar para a Arca em Jesus
Cristo, pela fé? Leia em voz alta, a oração
das profundezas de sua alma:
“Senhor Jesus, eu ....................., estou
chegando à porta da Arca de Jesus
Cristo, quero me sentir seguro/a e
protegido/a pelo seu Sangue que
verteu na cruz, por meus pecados.
Senhor Jesus, eu quero viver o resto de
minha vida em sua arca, isso em espírito
e verdade, pois eu creio que ninguém
pode tocar aqueles que estão em tuas
mãos , p ro teg idos pe la g raça e
misericórdia divina.
Entrego a minha vida, meu corpo e
minha alma, tanto o passado, o presente
e o futuro, em suas mãos Senhor Jesus.A
partir deste momento quero estar seguro
por toda eternidade, pela graça que o
Senhor concede, para minha vida
eternamente.Amém.
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Carimbo

Enviamos 30 diferentes
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