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O Amor de Deus III

Sofremos mui tas decepções,
vivemos em constantes confl itos,
tristezas e dores; como poderemos
entender o amor de Deus neste mundo
mal?

Mas, virá o dia quando sentiremos na
pele, o que representou que Deus amou
a m i m p e s s o a l m e n t e . Q u a n d o
chegaremos aos portais da glória eterna
e Jesus me chamará pelo nome,
dizendo: “Venha, Mário Hort (Escreva
seu nome..............................................)
entre para a glória que lhe foi
preparada desde a fundação do
mundo.” Mt.25: 34

N a q u e l e m o m e n t o g l o r i o s o
perceberemos a complexidade do amor
de Deus. Este amor analizaremos como
“O Amor de Deus III.” Amor no terceiro
estágio, que você deve sentir agora pela
fé lendo esta mensagem.

Ecos da Liberdade - O Amor de Deus III 02

O livreto O Amor de Deus II
descreve a felicidade divina que tem os
pais, cujos filhos não se lançam no
mundo, não são perseguidos pela polícia
por atos ilícitos, mas estão com a família
nos caminhos de Deus.

Posso imaginar o ,Amor de Deus III
do mais alto grau de manifestação, para
um pai e uma mãe, quando estes seu
filhos (Escreva o nome de seus filhos:
...............................................................)

serão chamados para entrar para a
glória eterna e receberão o prêmio da
soberana vocação.

Meus olhos enchem-se de lágrimas
escrevendo estas linhas, somente
pensando que Natalia e eu poderemos
ouvir Jesus chamar: “Venham benditos
de meu Pai: Claudia & Norberto, Cherli &
Anderson, Isai & Aline e Djessica &
Maiko, também os netos, tomem posse
do reino que vos está preparado desde a
fundação do mundo.”
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Ao olhar para a porta da UTI,
o médico me disse: ”A bomba está
falhando!” Perguntei: “Que bomba Dr.?”
Ele disse: “O seu coração!”

Olhei para aquela porta e ainda não
pude ver nada da glória que estava tão
próxima. Pois, a falta de ar e as
complicações dos momentos de crise,
não permitiram emoção nem de alegria e
também não de tristeza.

Mas, depois de obter uma nova
chance, posso imaginar com muita
esperança e felicidade que virá do outro
lado da “porta da UTI” quando algum dia,
nós seremos chamados para o “quarto”
no “andar” de cima.

Certamente este momento da
revelação do amor de Deus, poucos
podem imaginar. Mas a Bíblia diz: “Nem
olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem
jamais penetrou em coração humano o
que Deus tem preparado para aqueles
que o amam. Mas, Deus no-lo revelou
pelo Espírito...” 1.Cor. 2:9 – 10
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Milhares de “copos de
água” recebidos em 35

anos de ministério
pastoral!

O que preciso escrever agora é
quase forte demais para meu coração.
Tomei milhares de “copos de água fria”
oferecidos por meus amigos e toda uma
igreja, durante 40 anos ao completar a
edição deste tema.

Vivemos três anos de seca quando
realmente faltou água e dinheiro para
pagar nossas contas com o velho ônibus
que havíamos comprado.

Natalia e eu passamos muitos
momentos dramáticos como pastores
desta igreja e missão! Especialmente os
primeiros 20 anos foram difíceis: O
coração muitas vezes parecia não
suportar a responsabilidade espiritual, os
pecados do povo, as contas impagáveis
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do rádio, da literatura e de viagens
evangelística, quando não havia dinheiro
para comprar um lanche para a esposa
em viagem. (Me envergonho até hoje
destes momentos. Hoje é folclore de
nossa história de aventuras vividas.)

Mas, recebemos muitos, milhares
e milhões de “pequenos copos de
água” de irmãos simples, pobres, mas
corajosos, endividados, porém decididos
e entusiasmados pelos planos do pastor,
que queria fazer a obra do Senhor além
das fronteiras e de suas forças.

Se eu for chamado antes, espero ver
o dia da premiação destes milhares de
cooperadores voluntários e amigos.
Alguns já foram, e outros ainda serão
chamados, mas juntos queremos
presenciar aquele grande dia, quando
nossos pequenos “copos de água fria”
serão recompensados.

05 Ecos da Liberdade - O Amor de Deus III

141 “copos” de água
para angolanos e

portugueses!

Escrevendo este tema, recebi o E-
Mail do ex-major angolano, da Costa, que
se encontra na Alemanha. Ele escreveu:
“Estou a continuar a reproduzir os CDs
com mensagens e tenho muito trabalho.
Consegui reproduzir 68 CDs com
mensagens e 73 fitas K7 e os envio para
angolanos e portugueses. Encontrei uma
grande surpresa: quinze jovens ouvintes
das nossas mensagens, Hora da
Irmandade Cristã, que entregaram suas
vidas a Jesus e realizaram casamentos e
fui recebido comhonrasnosseus lares.”

Nem todos podem pregar o evange-
lho, escrever ou gravar mensagens, mas
é simples enviar estes “copos de água da
vida” para pessoas à todo o mundo ou
divulgá-las por rádio. A recompensa não
faltará.
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Quanto poderia valer
um gole de água no

inferno?

A Bíblia diz: “Quem recebe um
profeta no caráter de profeta, recebe
galardão de profeta... Quem der a beber,
ainda que seja um copo de água fria, a
um destes meus seguidores, de modo
algum perderá o seu galardão.” Mt.
10:41-42

Quanto valeria a “água” espiritual
para a pessoa rica cuja alma está
morrendo de sede e logo estará no
sofrimento eterno?

Em breve esta pessoa vai passar a
eternidade como o homem rico no inferno
e não haverá ninguém para molhar a
ponta do dedo em água para refrescar a
sua língua? Luc. 16:24 Quanto valerá o
seu testemunho para esta pessoa na
eternidade?

Depois de um naufrágio dois homens
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estavam morrendo de sede. Jack
resolveu dar seu último gole de água
para William, por saber que ele tinha
esposa e filhos, e deveria ter seu último
gole de água que lhe restava, para que
ele sobrevivesse um pouco mais. E logo
os dois foram resgatados do mar.

Jack Clough, com 66 anos de idade
queria justamente cobrir-se com papel de
jornal, quando de repente viu o anúncio
no jornal: “William Standfort deixou uma
herança de 80.000 dólares para o seu
amigo Jack Clough, pelo último gole de
água que lhe salvou a vida.”

Seu testemunho de fé ainda hoje
pode valer muito mais!

O rico com sede no inferno, poderia
nos indicar valores ainda maiores. Seu
testemunho entregando este livreto, para
alguém em nome de Jesus, pode valer
infinitamente mais.

Faça aquilo que o Espírito Santo
lhe indica agora mesmo. E você
receberá o galardão de profeta!
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Oprêmiopelocopode água
oferecidoaos seguidores de Cristo!

Aqui no mundo, aquele que alimenta
multidões com pão e peixes, cura os
leprosos, sara os enfermos e estende a
mão aos desprezados, é pregado na cruz
e coroado com coroa de espinhos.

Mas, no dia da entrega do grande
prêmio, a valorização dos serviços
prestados será outra.

Estou curioso para ouvir Jesus
chamando os nomes daqueles que
ofereceram um copo de água a algum
discípulo de Cristo.

A Bíblia diz: “Quem recebe vocês
está recebendo a mim; e quem me
recebe está recebendo aquele que me
enviou. Quem recebe um profeta, porque
este é profeta, terá uma parte da
recompensa dele...” Mt. 10h40min – 41.

Estou ansioso para ver a entrega do
prêmio para a viúva de Serepta que
alimentou o profeta Elias durante o tempo
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de trêsanosde seca.1.Reis18:8 – 16.
Obadias temia muito ao Senhor.

Quando a rainha exterminava todos os
profetas, ele escondeu 100 homens de
Deus em duas covas e os sustentou com
pão e água. 1.Reis 18: 1 – 3

De modo algum a viúva nem
Obadias perderão o seu galardão.

‘‘O Rei dirá: Vinde,

benditos de meu Pai! Entrai
na posse do reino que vos
está preparando desde a

fundação do mundo. Porque
tudo quanto vocês fizeram
ao mais humilde dos meus

irmãos foi a mim que o
fizeram.’’ Mt. 25: 34 e 40
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O “copo de água” que
veio pela rádio!

É possível obter um “copo” de
água pela rádio? Faltavam poucos
minutos para meia noite, quando
desanimado e sem forças para crer, eu
ouvi o pastor Isai Macerlo Hort pela rádio,
falar sobre o poder das lágrimas
derramadas em oração diante de Deus.
Minha voz estava perdendo seu vigor dia a
dia. Esta foi uma dor inexplicável, pois me
impossibilitava exercer meu ministério do
culto e da rádio.

Motivado na fé pelo “copo” de água da
palavra do pregador da rádio, passei um
domingo inteiro derramando lágrimas,
como o rei Ezequias que foi curado por
suas lágrimas. (2 Reis 20:1-11) Clamei à
Deuspela devolução de minha voz.

Na quinta- fe i ra depois deste
domingo, lembrei que era necessário
gravar a mensagem da páscoa.
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Com a Bíblia aberta sentei junto ao
microfone do estúdio para testar a voz. E,
como um presente de Deus, a fé que
ressurgiu pelo “copo” de água que recebi
pela rádio, gravei o CD da páscoa N°
1.521 e com isso surgiu a nova chance
para servir à Deus no culto e na rádio
depois do infarto. Para gravação dos
programas 1.522 – 1.728, minha voz
estava ainda melhor.

Luiz Arcanjo estava na mata, ele
era seringueiro, chovia muito, a água lhe
estava pelos joelhos e ele só tinha
consigo um pequeno rádio. Vendo a
morte chegar, ajoelhou-se ali na água e
aceitou a Jesus, ouvindo o pregador da
Rádio HCJB do Equador. 28 anos depois
ele se encontrou com Pr Francisco Wiens
em Canutama, no rio Purus, AM, como
alguém que foi salvo por Jesus, através
do “copo” de água que veio pela rádio.

Pastor, seu galardão não vai faltar
pela água da vida que você distribuiu
aos sedentos pela rádio!
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Muitos ficarão do lado
de  fora porque

percentualmente não
fizeram sua parte!

Conheci várias famílias com grandes
fortunas, que deram apenas um “COPO
DE ÁGUA” para acalmar a consciência.
Quando estes chegarão aos portais
eternos, serão lançados para fora e o
Senhor lhes dirá:

“Apartai-vos de mim malditos, para o
fogo eterno preparado para o diabo e
seus anjos. Porque tive fome, e não me
destes de comer, tive sede, e não me
destes de comer...”Mt. 25: 41 – 46

A igreja cristã sincera está fraca e
falha com seus compromissos porque os
“abençoados” por Deus, não fazem sua
parte quando a bênção fica maior.

Quando Deus dá o pr ime i ro
fusquinha: “Glória a Deus! Só Deus pôde
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me dar este fuscão!” Mas, depois que
Deus deu fazendas, carros, indústrias e
empreendimentos de grande porte,
então não existe o “copo de água” na
altura da graça que Deus deu. O ex-
faminto nordestino que prosperou, nem o
fazendeiro que começou sua vida nos
morros de SC ou do RS, lembram de
aumentar seu “copo” de água para ajudar
sua igreja a cumprir seu dever.

Amor de Deus III faltará
aos que só ficaram no
‘‘copo de água’’ e se
comoviam com seus

minúsculos gestos de
bondade, mas não

aplicaram seus muitos
talentos.
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O iogurte da freira!

Lembro de um dia de trabalho na
construção civil na Alemanha, para
ganhar um pouco de dinheiro nas férias
durante os estudos.

Fomos consertar o telhado da casa
de uma freira. Ela descobriu que eu era
estudante de teologia. Não sei se sabia
que eu precisava economizar cada
centavo, pois estava por nascer nossa
primeira filha, Claudia, e até para
comprar um lanche era difícil.

Então a freira, escondida dos demais
funcionários da construção civil, me
entregou um iogurte pela janela, sobre o
telhado.

Eu aguardo o momento da
premiação daquele iogurte que a freira
desconhecida vai receber do Senhor, por
entregar um refrigério para um jovem que
prometia ser missionário no Brasil,
depois de seus estudos.
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Ouvi o Senhor dizer:
Quem é que eu vou envi-

ar: Quem será o nosso

mensageiro? Então res-
pondi: “Aqui estou eu, Envia-
me a mim!” Is. 6:8 – 9

Você aceita servir um
“copo de água da vida”

para aqueles que estão
morrendo de sede? Ajudan-
de-nos a produzir a mensa-
gem de Deus por rádio e
imprimir o próximo livreto?

Mário Hort



17

Uma prova de fé pelo
livreto “O herói
caminhoneiro.”

Enviei o texto original para mais de
80 pessoas a vários países, mas
somente três pessoas se prontificaram a
ajudar e um colaborador prometeu só a
metade do valor.

Terminado o texto original, pouco
depois da meia noite um enfarto atingiu
meu peito.Ainda desde a UTI entre vida e
morte, tentei concluir a edição daquele
livreto. Ao obter alta continuei minha
campanha. E Deus aumentou ainda mais
o tempo da provação.

Certo domingo perguntei para Deus:
“Por que o Senhor me deixou com
vida?” A resposta foi amigável: “Você
não acaba de escrever ainda mais dois
temas depois de sobreviver?” Eu
respondi novamente ao meu AMIGO
divino: “Mas, para que serve se não
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existem mais pessoas dispostas a
colaborar com a distribuição gratuita de
literatura?”

O que aconteceu a partir da noite
daquele domingo, depois do diálogo com
meu melhor AMIGO, é uma longa
história. Mas, posso vos segredar que
Deus me permitiu imprimir, incluindo “O
Amor de Deus III”, mais de um milhão de
livretos.

Estou curioso por ver o dia da
entrega do galardão, para todos
aqueles que ajudaram a realizar este
ministério voluntário por suas mãos
estendidas. Pois, pela ajuda destes
“missionários”, mais de um milhão de
pessoas receberam um “copo” de água
da fonte da água da vida.

A Bíblia diz: “De modo nenhum
perderão o seu galardão.” e João 7:38
diz: “Quem crer em mim,... do seu interior
fluirão rios de água viva.”

Ecos da Liberdade - O Amor de Deus III
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Um telefonema terá
recompensa?

Manter funcionando uma missão
voluntária, sem nunca falar claramente
da necessidade de colaboração, é
impossível. Precisamos “acordar” aos
que esquecem de servir a Deus com seu
“copo de água” e seus dons e talentos.

Em um culto da páscoa senti o dever
diante de Deus, de pedir apoio em oração
durante aquela semana, pela respon-
sabilidade administrativa e financeira.

Seria texto para um livro descrever
as experiências que tive com Deus
durante os 40 anos de pastorado, com as
“mãos erguidas” por alguma causa
específica. As paredes dos edifícios, os
ônibus e nem mesmo o microfone do
estúd io , poder iam descrever as
experiências divinas que tive nestas
orações específicas.

Mas, o telefonema que interrom-
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peu minha frase dramática, que recebi
na quinta-feira depois deste domingo,
certamente terá seu galardão tanto
quanto o copo de água fria, pois
também foi por amor a um “profeta”.

Nossa oração nominal no 22° andar
de um prédio, salvou um casal da morte.
Numa ultrapassagem, o veículo de
passeio bateu na roda dianteira da
carreta, arrancando o rodo-ar do
caminhão, pois, surgiu uma outra carreta
vindo na direção oposta. O motorista do
veículo pequeno disse: ‘‘Deus estreitou
meu veículo entre as duas carretas.’’

Um ano depois, eu pessoalmente fui
socorrido pelo telefonema deste casal e
seu consolo, no 9° andar do edifício ao
lado em Camburiú.

O Amor de uma pessoa para com
Deus pode se revelar através de um
telefonema, um aperto de mãos, uma
palavra amiga. etc

Depois de sofrer o infarto, recebi
palavras assim por E-Mail, desde Cuba,

Ecos da Liberdade - O Amor de Deus III
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Chile, Bolívia, USA, África, Suíça... que
significaram para mim, tanto quanto o
copo de água fria para o sedento.

Minha maior alegria é que Deus vai
recompensar a cada pessoa com o
seu prêmio. Aos que me ajudaram a
levar milhares de “copos de água viva”
para todos os estados brasileiros,
milhares de presidiários, aos residentes
a beira dos rios, às pessoas enfermas e
para pessoas que não tinham mais
nenhuma esperança.

“Quem der a beber, ainda
que seja um  copo de

água fria, a um destes
meus seguidores, de

modo algum perderá o
seu galardão.” Mt. 10:42
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O amor de Deus III para
os inscritos no Livro da

Vida!

Cinco minutos antes de viajar para a
República Dominicana, concluí meu
sermão as 21:05h e embarquei no ônibus
à Curitiba, saindo as 21:10h.

Creio que jamais esquecerei o
sentimento celestial que tive ao concluir
minhas palavras falando da glória
celestial descrevendo o que a Bíblia nos
r e v e l a d a N O VA J E R U S A L É M
CELESTIAL.Apc. 21:18 – 27:

Aquele sentimento ao falar do Amor
de Deus III, que receberão todos quantos
estão inscritos no livro da vida, é um dos
principais motivos de escrever este
livreto.

Vejam o que a Bíblia nos revela
daquela cidade que buscamos como
resultado maior do amor de Deus:

Ecos da Liberdade - O Amor de Deus III
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‘‘Deus revelou ao apóstolo João e
ele viu a cidade santa e escreveu: (Texto
abreviado.)

A muralha era de jaspe, e a própria
cidade de ouro puro, claro como vidro. As
rochas do alicerce da muralha estavam
enfeitadas de todo tipo de pedras
preciosas. De jaspe, safira, ágata,
esmeralda, sardônico, berilo, topázio,
crisópraso, jacinto, e amateista. Os doze
portões são doze pérolas. E cada um
desses portões era feito de uma só pérola.
A rua principal era de ouro puro, claro
como vidro. A cidade não precisa do sol,
nem da lua, pois a glória de Deus brilha
sobre ela. Nela não entrará nada que seja
impuro e ninguém que faça coisas
vergonhosas ou que conte mentiras.
Entrarão na cidade somente as pessoas
que tem o seu nome escrito no livro da
vida, o qual pertence ao Cordeiro.’’
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O que mais eu espero
encontrar no céu!

Certamente a descrição da cidade
de ouro como vidro límpido, e portões
como pérolas, são valores que nos
saltam aos olhos, quando pensamos em
morar neste lugar glorioso.

Mas, o mais preciso e atrativo para
todos nós mortais certamente é o que
João descreveu emApc. 21:3 – 4.

“A morada de Deus está entre os
seres humanos! Deus vai morar com
eles, e eles serão o povo Dele. O próprio
Deus... enxugará dos olhos deles todas
as lágrimas. Não haverá mais morte,
nem tristeza, nem choro, nem dor.”

O Dr. que me deu alta do hospital,
após o infarto concluiu nosso diálogo
com as seguintes palavras: “Certamente
esta vida não pode ser a finalidade de
tudo. Deve ser uma prova para algo mais
importante.”

Eu aguardo com ansiedade o dia
Ecos da Liberdade - O Amor de Deus III
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quando veremos pelo que sofremos,
choramos e padecemos neste campo de
“guerra” por uma terra melhor, onde não
haverá mais dor nem tristeza. Este Amor de
Deus,no seuterceiroemaiorestágio,espero
encontrar com todos os que folharam este
livretoembuscadoAmordeDeus.

Amor de Deus III para
moçambicanos!

Ao escrever estas linhas parece que
me vejo no templo de palha de nossa igreja
que visitei em Mutarara,Tete, Moçambique.
Mais de 100 pessoas estavam sentadas no
chãodotemplodepalha.

Saindo daquela igreja vi um jovem de
bicicleta nos conduzindo pela mata, por um
trilho que parecia terminar num rio sem
água. Mas, ele insistia que o seguíssemos.
Ele constantemente olhava para trás, para
ver se o jipe vinha após ele. Pois, estava
ansioso para levar os missionários ao seu
templo no meio da mata. Então fizeram
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ressoar os tambores e os membros
surgiram da mata, para ouvir a palavra do
AmordeDeus.

Jamais esquecerei os aplausos que
surgiram do povo, depois que eu falei:
“Somente os salvos pelo sangue de Jesus
são membros da Igreja de Deus, e entrarão
paraglóriaeterna.”

Que dia de festa gloriosa será aquele,
quando estes irmãos moçambicanos da
igreja de palha, serão chamados para
receberogalardãodoAmordeDeus?

“O melhor ainda está por vir,”
escreveu um jornalista que assistiu o nosso
congresso mundial, em Wiesbaden,
Alemanha, no Jornal de Frankfurt.
Certamente ainda vamos experimentar o
Amor de Deus III. A revelação maior da
graça de Deus será revelada somente
quandoestiverconcluídanossacarreira.

A premiação vem no final e só para
os vencedores. Você experimentará o
Amor de Deus em sua terceira dimensão
eterna?

Ecos da Liberdade - O Amor de Deus III
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O Cálice da Santa Ceia

Tive o privilégio de servir a Santa
Ceia a um irmão com mais de 90 anos de
idade. Foi um pequeno gole do cálice da
Ceia. Jamais esquecerei a dificuldade
que vi quando este irmão tentou tomar
este gole do cálice sagrado. Só entendi
essa dificuldade depois do infarto
sentindo a mesma dificuldade.

Estou esperando o galardão
divino para o cálice da Ceia que os
p a s t o r e s s e r v i r a m n o l e i t o d e
e n f e r m i d a d e e d e m o r t e , p a r a
milhares de membros de suas igrejas.
Jesus d i sse : ‘ ‘De modo a lgum
perderão o seu galardão’’. O cálice
da Ceia não foi um copo de água fria,
mas o símbolo do Amor de Deus e da
comunhão de toda a igreja, na visita
de seu pastor.

Pastor, o seu galardão não vai
faltar, ‘‘sirva este copo de água
sagrado’’ com amor ao senhor.
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Qual será o prêmio para
quem serviu  uma fonte

de água viva?

Guardo em minha mente como um
arquivo com letras de ouro, conselhos
que meus mestres me deram. Estes
conselhos não foram apenas “copos” de
água, mas “fontes” de água viva para
minha vida:

• O conselho de meu pai.

Ao anoitecer de um dia estive
tocando meu acordeão com 13 para 14
anos de idade. Meu pai gostava de ouvir
esta música. Naquela tarde de ouro,
chegou meu jovem pai e disse: “Mário,
ouvi você tocar uma música animada
para seus amigos no domingo. Eles
pularam e dançaram de alegria. Eu fui o
animador dos bailes de nossa vila, em
Blumenau. Mário nunca mais faça esta
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animação. Isso pode lhe conduzir à maus
caminhos. Virão ofertas com muitos
elogios e até promessas de dinheiro. E
depois virá um caminho que não é bom.”

Este não foi um copo de água fria que
meu pai me serviu. Seu conselho me
levou a “fonte de água viva” que fez com
que este acordeão, presente especial de
meu pai, se transformasse mais tarde na
primeira escrivaninha de meu pastorado,
que agora completou 35 anos de
serviços para Deus.

Aguardo o dia quando meu pai,
Rolando Hort, vai receber seu
galardão de profeta e homem de Deus,
por me conduzir à esta fonte de água viva
com seu conselho de ouro em minha
infância.

• Dr. Maurício Caldwell
Este missionário americano não me

deu conselhos, também não me disse
muitas frases célebres. Mas, ele me
levou à “fontes de águas vivas”.

Dr. Caldwell tinha uma arte mágica e
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indiscreta. Levei anos para descobrir o
segredo de sua diplomacia: Ele apenas
disse para o diretor internacional do
rádio, USA: “Vamos convidar o jovem
pastor Mário para a conferência em
Bogotá, na Colômbia e Dwight, convide-o
para ser o orador do departamento de
rádio internacional.” Com esta palavra
Dr. Maurício me levou a uma fonte de
água viva, e eu pude levar “rios de águas
vivas” pela rádio, cobrindo a América do
Sul e chegando até a África e Europa.

Como eu gostaria de estar bem perto
do Dr. Caldwell quando Deus lhe dará a
recompensa por este seu gesto
diplomático internacional!

Posso imaginar meu amigo alto e
elegante, entrando pelos portais de
pérolas de pedras preciosas, nas ruas
de ouro da cidade celestial. Esta deve
ser uma grande festa no céu quando este
homem de Deus vai receber sua
recompensa pelo que ele fez por
milhares de jovens em todo o mundo.
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• Milhares de amigos em bons e
maus momentos!

Natalia, minha esposa e eu tivemos
m i l h a r e s d e a m i g o s q u e n o s
acompanharam em momentos terríveis e
outros muito agradáveis no Brasil e em
muitos países. Mas, estes amigos
fizeram a história de um trabalho
missionário que atingiu milhões de
ouvintes pela rádio, divulgou o evangelho
pelo transporte em nossos ônibus, que
nos levaram ao Uruguai, Buenos Aires à
Belém do PA. O “copo de água” de
nossos muitos amigos gravou milhares
de CDs e imprimiu aprox. 50 toneladas
de literatura de livretos e inclusive 10.000
hinários, que são úteis no Brasil e
inclusive na África.

Aguardo com curiosidade o
momento quando Deus vai chamar
estes amigos para receber seu prêmio
na cidade de ouro, entrando pelos portais
de pérolas para a glória celestial. Alguns
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colaboraram apenas com um “copo de
água” e outros com o empenho total de
sua personalidade ao lado de seu pastor.
Eu cheguei a receber prêmios de honra
em nossa cidade pela “água” que eles me
serviram e eu pude fazer deles rios de
águas vivas que correram pelo mundo.

No dia da premiação haverá de ter
surpresas incríveis, quando as mais
simples viúvas e os mais conhecidos
empresários desmaiarão de surpresa.
Certamente podem ser carregados pelos
anjos de Deus para receber o prêmio que
eles nunca esperavam.
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Carimbo

Mário Hort


