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Você sabe interpretar o DNA das
lágrimas de seus familiares?

Trem ICE em Frankfurt Cruzamento de Frankfurt

Na hospedaria  de Paul, Ângela e filhos.



Bom dia Frankfurt
E s c r e v e r e s s e
“bom dia” em
Frankfurt, é um
presente de Deus,
p o i s m i n h a
esposa ainda está dormindo um sono
saudável, enquanto na manhã do
embarque acordei para uma das mais
sérias provas do meu casamento,
quando Natalia disse: “Mário, eu não
posso lhe acompanhar. Passei mal
durante toda a noite e o médico disse
que não devo viajar se a pressão
arterial não estivesse bem...”
Naquele momento voltei à cama e
não pude falar nenhuma palavra, pois
caí numa das provas conjugais mais
sérias:
Como eu poderia viajar e escrever do
“DNA de uma lágrima em Frankfurt”,
se deixo a pessoa num estado de
saúde duvidoso, para escrever com o
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objetivo principal, de respeitar as
lágrimas das pessoas ao seu lado?
Aesposa pediu que eu viajasse e o filho
pastor Isai prometeu cuidar de sua mãe
e disse que eu deveria viajar à
Alemanha e Portugal.
Mas, eu respondi: “Sob hipótese
alguma eu embarco sozinho, pois meu
objetivo é chamar atenção para a
compreensão do DNA das lágrimas,
como posso embarcar desrespeitando
exatamente esses sentimentos de
minha esposa”?
Naquele momento o filho pastor, soube
interpretar o DNA
das lágr imas de
seus pais e sugeriu
que sua mãe nos
acompanhasse até
Foz do Iguaçu, e que ela poderia
desistir do embarque, ainda na última
hora, cancelando a passagem.
Agora, aprovado pelo exame do DNA
da lágr ima da esposa, posso
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escrever, enquanto ela ainda está
dormindo, aqui na residência de Paul e
Ângela Akst, que fizeram sua lua de
mel em nosso quarto de visitas, em
Mal. Cândido Rondon, há 10 anos.
Com esse “bom dia Frankfurt” nós
acabamos de vos apresentar o mais
simples e prático exame do DNA das
lágrimas.
Hoje colhemos com alegria: o
respeito e a consideração revelada no
exame do laboratório conjugal, que se
orientou pelos resultados apontados
pelo próprio filho, que soube avaliar o
DNAdas lágrimas de seus pais.
A Estação Central
d e T r e n s d e
Frankfurt é um dos
maiores terminais da
Europa;
Frankfurt é o maior centro financeiro
da Europa continental. Aqui está um
dos maiores e mais movimentados
Aeroportos do mundo.
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Porém, terá Frankfurt também o
maior “Laboratório de pesquisas do
DNA de lágrimas” para avaliar os
sentimentos da alma do próximo, no
convívio humano?
Agora vou despertar a esposa, para
tomar o primeiro café da manhã em
Frankfurt, e celebrar o resultado do
exame do DNA que respeitamos uns
dos outros. E é isso que desejamos
para a casa e família dos leitores, que
saberão avaliar o DNA das lágrimas
de seus familiares.
"As lágrimas são os mais vivos dos
sentimentos, porque elas são o
destilador da dor; são os mais
encarecidos dos porque sãolouvores,
o preço da são os maisestimação;
efetivos da , porque são oconsolação
alívio da natureza”.

Padre António Vieira.
Acompanhe-nos nesta viagem de
estudos e avaliações das lágrimas de
pessoas, que encontraremos durante
essa viagem.
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O DNA de um ateu há 11.000
metros de altitude

Em viagens pela Europa somos
acos tumados a
encontrar ateus,
m a s n e s t a
o p o r t u n i d a d e
e n c o n t r a m o s o
primeiro, há 11 mil metros de altitude,
sobrevoando a Espanha.
Diante de nossas poltronas viajava um
casal com um bebê, que conseguiu um
berço elevado em sua frente e a criança
foi o motivo do início de nosso diálogo.
Comentamos o bom atendimento da
companhia aérea, para a criança,
dessa forma soubemos que o pai do
menino é natural de Barcelona,
Espanha, e lhe falei de nossa pesquisa:
“Barce lona , Jesus chegou à
Espanha”, e dos três ateus que
encontramos em Barcelona.
Ecos da Liberdade
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Imediatamente o homem desconhecido
me fez uma pergunta: “Diga, quem criou o
que: Deus criou a natureza ou a natureza
criou a Deus”?
Eu não pude acreditar no que eu
entendi nessa questão e lheabsurda,
perguntei: “Diga qual é a sua resposta”?
Ele respondeu: “A natureza criou a Deus.
Veja o belo nascer do sol, o mar as
belezas naturais...” Enquanto dizia essa
frase, e le bat ia em seu peito e
continuou: “Essas maravilhas que
somos nós, criaram a Deus”.
Perplexo por essa afirmação, eu lhe
informei das mensagens do amor de
Deus, que escrevemos para a literatura,
com 76 toneladas em 40 anos de
escritos, e 35 toneladas, após o infarto,
tudo para proclamar as obras do Criador
dos céus e da terra.
Mas, isso o deixou ainda mais agressivo,
e ele perguntou: “Quantas árvores o
senhor plantou para repor a madeira
que foi utilizada para fabricar o papel”?
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Ao ouvir cada vez mais agressões
t en te i desconve rsa r pa ra não
responder, pois em viagens de
pesquisas permitimos as pessoas
manifestarem seus pensamentos, e
esperamos que o Espírito Santo fale
o q u e n ó s , e m a t i v i d a d e s d e
reportagens, não devemos dizer.
O ateu de Barcelona apresentou o
resultado do DNA de sua alma, em
poucos minutos de diálogo: Mostrou
sua aversão a Deus, o Criador do céu e
da terra. Ele revelou sua revolta com o
Evange lho e ao Cr i s t i an i smo ,
imediatamente ao dizer as primeiras
palavras, à um homem desconhecido
que lhe fa lava simpat icamente
enquanto nossa aeronave sobrevoava
sua terra natal, a Espanha.
Prefiro responder por escrito, para não
interromper ao que fala.
Eu desejava perguntar ao ateu: O
edifício criou o As Torresengenheiro?
Gêmeas criaram o arquiteto?
Ecos da Liberdade
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Montanhas, continentes e os mares
criaram a Deus, antes mesmo de
existir?
O sol e a lua
criaram a Deus
que os colocou
em órbita? Como
a matéria pode
cr ia r antes de
existir? Desta forma a vaca seria deusa
e o macaco divindade?
Moisés, o maior legislador, disse:
“SENHOR, tu tens sido o nosso
refúgio, de geração em geração.
Antes que os montes nascessem, ou
que tu formasses a terra e o mundo, de
eternidade a eternidade, tu és Deus...
Porque mil anos aos teus olhos, são
como o dia de ontem, que passou... são
c o m o a e r v a q u e c r e s c e ed
madrugada, floresce, e à tarde corta-
se e seca”. Salmos 90:1- 6

O tolo diz em seu coração: “Deus
não existe”! Sal. 53: 1- 2
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O que significa DNA?

DNA ADNem inglês ,: deoxyribonuncleic adic. -
em português: ácido desoxirribonucleico, é um
composto orgânico cujas moléculas cont m asé
i n t r u ç õ e s g e n é t i c a s q u e c o o r d e n a m o
desenvolvimento e func onamento de todos osi
seres vivos e que transmitem ase alguns vírus
características hereditárias de cada ser vivo. A
cadeia principal do ADN é formada por efosfato

resíduos de , dispostos alternadamente.açúcar

ABíblia diz:
“Recolhestes as

minhas lágrimas nos teus

odres e... não estão elas

inscritas no teu livro”?
Salmo 56:8.

“Ele enxugará dos olhos

toda a lágrima”.
Apc. 21:4.
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O DNA da lágrima de Alegria

Tempos at rás , es t ivemos na
residência da filha, quando ela ainda
residia na Suíça e desejava escrever
sobre o “DNA de uma lágrima”, porém
pensava apenas
nas lágrimas de
tr is teza, dor e
amarguras. Mas,
ao chegar à casa
de Ângela, ela perguntou: “Mario você
não vai escrever sobre o 'DNA das
lágrimas deAlegria'”?
Porque Ângela e Natalia minha esposa,
são movidas a base da energia da
alegria, onde quer que estejam.
Porém, poucos minutos mais tarde,
perguntei: “Ângela, como estão seus
pais”? Ao que ela respondeu como
quem não deseja falar de seus pais, e
disse: “ de falarJá estamos exaustos
desse assunto, pois há pouco descobri,
que minha mãe faleceu, quando já
estava sepultada”.
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“Como? Você soube do falecimento
de sua mãe, quando ela já estava na
sepultura”? Perguntei surpreso:
“Sim” disse Ângela. “Em minha família
tivemos uma história de intrigas até
a morte. Minha avó faleceu e minha
mãe não permitiu que comunicassem a
sua irmã o falecimento de sua mãe.
As duas viviam brigadas durante
quase toda sua vida. Agora, meu pai e
minhas tias não permitiram que eu
fosse comunicada da enfermidade,
nem da morte de minha mãe, que
acaba de falecer. Isso em represália de
minha conversão aos 14 anos de idade.
Eles me acompanharam até aos 19
anos, porém no dia do meu batismo, o
pai falou parado diante de mim: 'A
partir de hoje você não é mais nossa
filha'. E assim eles me deixaram
isolada nos últimos 26 anos.
Por essa razão desejo cortar a fita do
DNAde amargura, de minha geração.
Quero fazer um corte nesse DNA de
Ecos da Liberdade
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tristezas e intrigas. Eu quero viver na
alegria que encontrei em Cristo e na
igreja que me recebeu com
muito carinho, desde a minha
adolescência. Também fui
bem recebida na casa de
minha sogra, e em toda
família de meu esposo, onde
existe muita alegria”. Concluiu.
É possível “cortar” a espiral do DNA
das amarguras conhecere
nova vida na família de
Deus.
Natalia e eu conhecemos a
família russa, os pais do seu
esposo.
No dia do aniversário de Ângela
apareceu uma
turma com os pais
d e P a u l s e u s
irmãos, irmãs e os
f i l h o s p a r a
celebração dos
seus 40 anos de idade.
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Nosso DNA pode acusar uma nova
história, mas é preciso: conhecer,
aceitar e viver uma vida de alegria no
Senhor e nos caminhos da vida.
Famílias cristãs também conseguem
viver envolvidas em: intrigas, invejas e
ódio e muitos também vivem assim até
a morte.

É preciso cortar o

DNA do mal

em nossas famílias,

antes que o

resultado seja

revelado no dia do

Juízo Final!
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Markus e suas lágrimas

“made in Coréia”

Na manhã do primeiro domingo,
fomos visitar nossa igreja, após o
culto, o pastor Linke
me apresentou um
s e n h o r a l t o e
simpático, dizendo
q u e e l e é u m a
pessoa nova em sua
comunidade.
Markus imediatamente começou a
falar do seu sofrimento, pelo abandono
da esposa, uma coreana, que na
infância foi abandonada por sua mãe.
A coreana simplesmente voltou para
a vida mundana e deixou Markus
sozinho com duas crianças.
As lágrimas corriam pelo seu rosto,
e ele falava de sua dor, mesmo não me
c o n h e c e n d o . P e r c e b i o s e u
constrangimento por suas lágrimas, e
lhe disse: “Markus eu estou aqui para
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escrever sobre o 'DNA de uma
lágrima'. Estou pesquisando os
motivos das lágrimas e desejo saber o
que aconteceu em sua vida, para
chegar a esse sofr imento. . . ” e
perguntei:
“Como foi a sua infância, seus pais
lhe deram um lar com educação
cristã”?Ao que Marcos respondeu:
“Meus pais não se importavam pela
vida espiritual, eu cresci tímido e sem
amigos. ,Na 5° classe do colégio
estive muito sozinho e fui rejeitado
pelos alunos, quando um menino da 6°
classe, de nome Steffan, me convidou
para assistir a reunião do grupo de
adolescentes em sua igreja. Neste
grupo eu fui envolvido com carinho e
me dec id i pe los cam inhos do
evangelho”, afirmou.
“Permaneci na fé, até conhecer minha
ex esposa. No princípio ela me
acompanhava, mas acabou me
desviando dos caminhos de Deus, até
Ecos da Liberdade
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que um dia ela simplesmente não
voltou para casa e me deixou sozinho,
c o m o s d o i s f i l h o s ” , c o n c l u i u
enxugando as
lágrimas.
Ao que eu lhe
disse: “Markus,
nós chegamos
à F r a n k f u r t ,
com o único objetivo de avaliar as
l á g r i m a s . Q u e r e m o s t r a z e r
compreensão e consolo e dizer que
Deus vai julgar com equidade a vida de
cada pessoa”. Sal. 98:8.

Após o diálogo, Markus apresentou sua
segunda esposa, que ele encontrou em
sua solidão e ela o trouxe de volta para
a igreja e para os caminhos de Deus.
Eu senti fortes emoções ao colocar
minhas mãos sobre o casal com um
bebê e lhes disse: “Saibam que, todas
v o s s a s l á g r i m a s s e r ã o
compreendidas no dia do Juízo
Final” Apc. 21:4
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O DNA das lágrimas de Viviane pela
violência do marido

Quem conheceu Viviane, (nome
fictício) uma senhora jovem,
jamais poderia imaginar que
ela fosse mãe de quatro filhos e
tem um filho doente pela
violência do pai.
O Jovem B. de nacionalidade
alemã se casou com Viviane.
As famílias alemãs russas, que
residiram por mais de 200 anos na
Rússia, voltaram para a Alemanha,
após a queda do pelaMuro de Berlim e
Perestroika de Michail Gorbatschow.

Os alemães russos trouxeram uma
cultura totalmente diferente, daquela
que é praticada pelos alemães do
Ocidente.
A família alertou ao jovem B., que ele
não saberia conviver com os costumes
das famílias procedentes da Rússia,
que vivem em grandes grupos
familiares. Porém, mesmo assim eles
Ecos da Liberdade
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se uniram em casamento. Passados
nove anos, B., um homem trabalhador,
mas apegado ao dinheiro, passou a
maltratar a esposa e os filhos.
O menino que na época tinha oito anos
de idade, também começou com
ataques de violência, por falta do
amor de seu pai e pelo convívio no
sofrimento da mãe.
Hoje o menino é
um adolescente e
p r e c i s a d e
tratamento em casa
de recuperação de
menores, junto a
outros menores que também sofreram
violência. Ele não pode frequentar um
colégio normal.
Durante mais de três anos, a família
de Viviane acompanhou os sofrimentos
da filha. Os vizinhos chamavam a
polícia em momentos de agressões,
que aconteciam em plena luz do dia.
A s a u t o r i d a d e s t o m a r a m
providências e acolheram a mãe em
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um abrigo especial, na delegacia da
mulher.
Após doze anos de sofrimentos, a
jovem mãe pode se livrar do homem
violento, que ficava sem controle em
momentos de fúr ia ,
também no convívio
d ian te de todos os
familiares.
Com os seus ataques
de raiva e a falta de
amor, B. arruinou a
vida de seu filho para sempre. Este
filho provavelmente não conseguirá
derramar lágrimas, pois sua vida
emocional foi arruinada pelo pai
violento. Esta é uma parte importante
do exame do DNA das lágrimas de
Viviane.
A polícia especia l izada ju lgou
impossível o convívio com B., o homem
violento.
Os pais acolheram a filha e a igreja
recebeu a Viviane e seus filhos, com
compreensão e equidade. Sal. 98:9.
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Mãe é agredida pelo filho

Conhecemos uma senhora que foi
agredida de forma terrível pelo seu filho
que sofria ataques de violência. Mas, a
mãe disse: “Meu filho adoeceu na
infância, de tanto chorar pela falta de
amor do pai”.
O resultado do DNA das lágrimas da
senhora agredida revela a falta de amor
na infância, que causou uma tragédia.
Conhecemos também Melanie, a
vizinha da casa onde nos hospedamos
na Alemanha. Ela está com 30 anos de
idade, mas tem a capacidade mental de
uma adolescente de 14 anos, segundo
os médicos, também causado pela falta
de amor do seu pai. Melanie mora
sozinha com seus dois gatos.

Lágrimas na infância, por

falta de amor podem causar

distúrbios mentais

irreversíveis.
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Polícia polonesa faz surgir

DNA do passado

Num aniversário na grande Fankfurt
encontramos um homem deRudlow,
aprox. 35 anos de idade, natural da
Ucrânia. Sua esposa desejava
engravidar para ter um filho, mas após
o nascimento da criança, ela disse ao
esposo: “Se você aceita conviver
comigo como irmão podemos ficar
juntos, porém como mulher não

aceitarei o contato sexual a partir de
agora”.
Apavorado com essa proposta
Rudlow procurou nosso colega Pr
Walentin Schuele, que o trouxe para
Alemanha.
Quando o conhecemos fazia poucos
dias que ele havia saído de viagem,
para sua pátria na e ao chegarUcrânia,
à Polônia, Rudlow foi retirado do
ônibus, para se apresentar às
autoridades polonesas. Enquanto
Ecos da Liberdade
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aguardava a investigação policial,
ele ficou aterrorizado de medo.
E nesse momento o ucraniano
reconheceu o resultado do DNA de
sua vida e temia que seu passado
tivesse sido descoberto, e tudo
acabaria com um desfecho horrível,
em algum presídio da Polônia. Não
soubemos do problema particular deste
homem, que conhecemos na festa do
aniversário de Ângela.
Antes da investigação policial, na
fronteira da Polônia, Rudlow não
estava disposto a mudar de vida,
mas nesta angústia, ele clamou a Deus,
e disse: “Senhor Jesus, eu sei que
tenho um passado horrível, estou
disposto a começar uma nova vida,
mas livra-me desta situação de
angústia”.
Imediatamente uma profunda paz
invadiu sua alma, ele foi ouvido pelas
autoridades polonesas e liberado,
mas fo i env iado de vol ta para
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Alemanha, porque havia combates de
terrorismo na região para onde ele
queria viajar. no diaAssim, ele voltou,
anterior ao nosso encontro, de sua
v i a g e m e e s t e v e c o n o s c o n o
aniversário de Ângela, e Paul, esposo
dela, é pastor. Rudlow aproveitou o
encontro com o pastor, para lhe
perguntar: “Paul, como deve ser uma
conversão? É possível que minha
experiência fosse a minha conversão”?
Paul respondeu: “Quando eu me
converti meus pecados,(1°) reconheci
(2°) me arrependi (3°) entregueie
minha vida a Deus, como você o fez lá
na Polônia. Não houve nada diferente,
apenas as circunstâncias foram
outras”.
Dessa forma Rudlow voltou da festa do
aniversário, com a convicção de que
sua conversão é válida diante de
Deus, pelo “exame do DNA” em sua
angústia, na fronteira da Polônia.
Ecos da Liberdade
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O DNA da história do Presidente

Nacional da Igreja

O presidente nacional de nossa Igreja
na Alemanha, Hans U. Linke, e Janete
sua esposa , nos
convidaram para o
café da manhã em
sua residência.
Nesta manhã foi
possível fazer uma avaliação do DNA
da vida do Pr. e de sua esposa, ela é
libanesa. O casal se comunica no
idioma árabe.
Quatro experiências se destacaram no
resultado do DNAda vida pastor Linke:

1° Na Alemanha: O Pr. Linke encon-
trou a alegria em sua juventude,
quando irmã o convidou para umasua
reunião, na casa do chá para jovens. Ali
ele ouviu pela primeira vez, jovens que
falavam com muita felicidade, da
alegria que eles encontraram em
Jesus.
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Durante os dias do carnaval ele visitou
um retiro de jovens, mas um idoso
chegou ao grupo e disse: “Vocês sabem
muito bem o que é pecado, por tanto vou
apenas vos dizer como se pode obter o
perdão dos pecados”. Linke disse:
“Naquela noite do carnaval eu
permaneci sentado no meu lugar, o
idoso veio a mim, nós nos ajoelhamos e
eu encontrei a Jesus. Essa foi uma
experiência de grande alegria. Saí
daquele lugar como quem flutuava e
os meus colegas diziam: vejam esse se'
conve r teu , i sso se vê em seu
semblante'”.
2° Na Turquia: “Em 1978 fui para a
Turquia com um professor de inglês,
para visitar os cristãos. Esta foi uma
experiência forte, pois os pequenos
grupos na Turqu ia se reun iam
escondidos, com temor das autoridades
e nós os confortávamos na fé. Numa
dessas noites estudamos o livro do
profeta Jeremias, cap. 1, e avaliamos a
vocação de Jeremias.
Ecos da Liberdade
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Isso foi em Istambul, capital da
Turquia.
D u r a n t e o e s t u d o b í b l i c o , o
missionário americano ajoelhou-se ao
meu lado, disse em oração que ele
sentia que eu sou chamado para o
pastorado, e simplesmente me
consagrou ao ministér io” . Eu
respondi em oração: 'Sim Senhor, eu o
aceito'”, afirmou Linke.

3° Suíça: “Da Turquia voltei para a
Suíça, onde eu residia naquela época.
Trabalhei duro para pagar os meus
estudos de teologia. Durante esse
tempo encontrei o pastor de nossa
igreja em Zurique, Pr. Maxim, que muito
me ajudou em oração. E com o seu filho
fizemos uma viagem de bicicleta, da
Suíça ao Sul da Itália”.

4° Roma: “Em Roma encontramos o
pastor Franco Santo Noccito, que me
disse: 'Linke você deve seguir os
estudos de teologia'. O pastor da Itália,
me indicou para o Seminário da
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Alemanha”, concluiu o Pr. Hans. U.
Linke.
Estas experiências deram a principal
estrutura do DNA, da v ida do
presidente atual de nossa igreja na
Alemanha.
Linke pastoreou uma igreja no
Líbano, na época das mais duras
guerras, eteve que fugir com a esposa
f i l h o s , e m u m n a v i o q u e f o i
bombardeado por granadas, que, pela
graça de Deus, não acertaram o navio.
O Pr. Linke foi um dos professores
preferidos do Pr Isai eAline Hort.
O casal Linke também passou por um
profundo vale de tristezas, quando um
de seus filhos foi envolvido nas drogas e
mergulhou a família, num rio de
lágrimas.
Após longos anos de sofrimentos, o
filho voltou para Deus e atualmente
exerce sua função profissional com
firmeza, para a alegria de seus pais.
O exame do DNA da vida do pastor
Linke, revelou a estrutura que ele
recebeu para alcançar as posições em
sua vida e família.
Ecos da Liberdade
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O DNA da flecha incendiária

no voo Lisboa à Frankfurt

E m b a r c a m o s p a r a r e t o r n a r à
Frankfurt, após
escrever: “Lisboa
c o n h e c e o
caminho estreito e
o largo”?
O meu colega de poltrona, um senhor
alemão com o nome Dieter, estava
fascinado pelas ideias de um português,
de Lisboa que lhe trouxe uma nova
crença.
O homem desconhecido tentou me

converter ao Niilismo:

Niilismo (do latim , nada) é um termonihil
filosófico, é a desvalorização e a morte
do sentido, a ausência de finalidade e da
resposta ao de todos os“por que”
valores da fé e esperança.
O alemãofilósofo Friedrich Nietzsche
considerou-se o primeiro niilista-clássico.
A ideia-chave de Nietzsche incluía a
" ", e o eterno retorno.morte de Deus
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Aos 44 anos de idade, Nietzsche sofreu um

colapso e a perda total das faculdades

mentais, doença atribuída a paresia geral
atípica, devido à sífilis terciária.
Dieter, o colega de poltrona tentou me
converter para o “evangelho do nada”,
durante o voo de Lisboa para Frankfurt.
Após ouvir o “sermão”, fui sentar sozinho
na terceira fileira do avião.
Confesso que as palavras deste homem
foram como flechas incendiárias, pois
eu não posso lhe responder em
reportagens.
Após o desembarque, junto à esteira das
malas, observei o meu “evangelista” das
trevas. Toquei no seu ombro, para me
despedir gentilmente e lhe disse:
“Dieter avaliei profundamente sua
grande descoberta filosófica, segundo a
qual no além tudo acaba no nada. Preciso
lhe fazer uma colocação: Eu sofri durante
35 anos de fibromialgia. Se no inferno
existir apenas fibromialgia, não desejo

que um único cão seja colocado neste
lugar. nemPorém, se não existisse nada,
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castigo para os maus, nem glória para os
que viveram sua vida na presença de
Deus; se, como o Sr. disse, nada existe
após a morte, qual seria a razão de

enfrentar todos os sofrimentos?...

Isso seria incentivo para o suicídio... Eu
creio que haverá uma recompensa do
bem e do mal, por essa razão dedico
minha vida para alcançar a glória e não
os sofrimentos eternos”.

A despedida do homem que tentou me
converter para o niilismo foi tão calorosa e
amigável , que até pareceu ser a
conversão do homem que havia se
desviado da fé cristã.
Eu suplico a Deus, que possamos
encontrar Dieter e sua esposa na glória
eterna, e que ele não continue se iludindo a
si e a outras pessoas, para a morte eterna.
Convido aos leitores a suplicar conosco a
Deus, por todas as pessoas contatadas
nas muitas viagens de pesquisas e
reportagens, para que Deus salve a todos
da condenação eterna.Afé do justo pode
muito em sua eficácia. Tiago 5:16
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Se você encontra alguém chorando
lágrimas de arrependimento, ore por ele

naquele instante ou leve-o para uma

pessoa autorizada em nome de Jesus,

para orar por esta pessoa, antes que seja

tarde demais.
Existe perdão para jovens e velhos, mas
não espere até os 80 ou mais anos de
idade, é possível que na próxima esquina,
já seja tarde demais para chorar por seus
pecados.

Pecados não perdoados conduzem a
condenação por toda a eternidade.

Você já avaliou o DNAde suas lágrimas?
Encontrou “manchas” escuras no DNA?

Você já chorou muitas lágrimas pelos
resultados dos seus pecados na infância,
juventude ou durante mais de 80 anos?

Apresente o seu DNA diante do trono da
graça de Deus, e em Jesus você pode
quebrar a fita do DNA de sua vida, pelo
poder do sangue de Jesus e sua sincera
oração.

Mário Hort
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