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A oração do Rio de Janeiro

A Energia Celestial me despertou as
6h00 da manhã aqui no Rio de Janeiro, e
para mim esse horário
sempre foi divino durante
40 anos.
Você que abr iu este
livreto saiba, já está
participando da bênção do “orvalho da
manhã”, com as primeiras letras digitadas
aqui no Rio de Janeiro.
Seja abençoado com o sol da graça divina
que surge agora sobre a cap i ta l
fluminense. Lam.3:22. “O Senhor te
abençoe e guarde hoje e sempre. O
Senhor faça resplandecer o sol celestial
sobre aqueles que estão com frio na
alma”.
Desejo que o Senhor a nossailumine
vida, como o Pr. Leonardo da Rep.
Dominicana desejou ontem, ao ver o sol
brilhar sobre e me fez adormecero Caribe,
feliz com o seu E-Mail. Que Deus envie
seus anjos para guardar a nossa alma de
todo o mal.
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Se você tivesse doze horas para
escrever sua confissão de fé, antes de ser
executado, o que diria sua confissão?
Assim aconteceu no dia 17 de janeiro, de
1558 na Guanabara, com Jean Bourdel,
Matthieu Verneuil, Pierre Bourdon e André la
Fon. Em novembro de 1555, foi criada uma
colônia na Baía de Guanabara, pelo militar
Nicolas Durand de Villegaignon. Com o
desejo de trazer agricultores com valores
sólidos, o comandante escreveu a

Genebra pedindo o envio de evangé-
licos. (Ele havia se convertido ao calvi-nismo, mas
voltou atrás e ficou 7x pior, Luc.11:26, ao matar seus
irmãos na fé.)

No dia 10 de março, de 1557, os calvi-
nistas realizaram o primeiro culto
protestante no Brasil. Mas, foram
obrigados a defender sua fé ante as
autoridades, elaborando a Confissão da
Guanabara, assinando com isso, sua
sentença de morte. Inclusive, o Padre José
de Anchieta é acusado de ter degolado a
um dos reverendos, pela recusa do
carrasco de cumprir a execução.

Ecos da Liberdade
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Evangelização “degolada”
por 300 anos

Perseguidos também na Guanabara,

Vista da Guanabara do Pão de Açúcar.

alguns evangél icos conseguiram
escapar e outros foram condenados à
morte por Nicolas D Villegaignon, enfor-
cados e atirados de um despenhadeiro,
em 1558.
Antes de morrer, Jean, Matthieu Pierre,

e André foram obrigados a professar sua,

fé por escrito, respondendo uma série de
perguntas. Eles assim o fizeram e
escreveram a primeira Confissão de Fé
na América, sabendo que com ela
estavam assinando a própria sentença
de morte. Nicolas Durand de Villegai-
gnon foi descrito por Jean de Lèry com a
frase: “Ele é o Caim da América”.

Ecos da Liberdade
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Resultado do degolamento
dos hugenotes

Os resultados do degolamento, até hoje
são: Assaltos, crimes, drogas, estupros e
violência, na terra que degolou os
evangelistas, há 500 anos. (Gal. 6:7)

A perseguição dos protestantes teve seu
momento mais sangrento na Noite de
São Bartolomeu, nos dias 23 e 24 de
agosto de 1572. Em Paris e em muitas
outras cidades francesas, mais de 20.000
protestantes foram mortos naquela noite.
A perseguição da evangelização multi-
eclesiástica aconteceu porno Brasil,
motivos políticos e religiosos. Nosso país
f i cou sem a evange l i zação de
confissões múltiplas por mais de 300
anos, pois somente após a proclamação
da Independência do Brasil, em 1822, as
primeiras colonizações protestantes,
tiveram abertura, para fazer parte do
desbravamento do Brasil.

Ecos da Liberdade
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Os Credos da
Confissão de fé da

Guanabara
I Artigo da Confissão da Guanabara

Antes de morrer, Jean, Matthieu Pierre,

e André escreveram em sua Confissão:
I. Cremos em um só Deus, imortal,
invisível, criador do céu e da terra e de
todas as coisas, tanto visíveis como
invisíveis, o qual é distinto em três
pessoas: o Pai, o Filho e o Santo
Espírito, que não constituem senão uma
mesma substância em essência eterna e
de uma mesma vontade. (O credo será avaliado
aleatoriamente)

A riqueza da adoração a um só Deus.

Imagens e deuses são ídolos proibidos
pelo Criador do céu e da terra.
1° Mandamento diz: “Eu sou o Senhor
teu Deus, não terás outros deuses
diante de mim”. Ex. 20: 1 – 3.

Ecos da Liberdade
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Temos ideia da “riqueza” que herdamos
pela colonização de povos monoteístas e
não por politeístas? (O Politeísmo (do grego:
polis Théos muitos deuses, muitos, , deus: ) consiste na
crença em mais do que uma divindade.)

Conforme a revista Super Interes-
sante, de 29/3/07, o número oficial de
deuses na Índia chega a 330 milhões.
Assistindo a TV na Suíça, ouvi a
entrevista de um missionário da Índia, que
falou de sua visita à residência de uma
família e lhes apresentou o Deus Criador
do céu e da terra, revelado em Jesus Cristo
pelo Espírito Santo, quando o indiano lhe
disse: “Missionário você chegou um dia
tarde demais, ontem sacrifiquei meu
filho ao nosso deus”.
Temos conhecimento do tesouro que
possuímos no ensinamento que confessa:
“Há um só Deus e um só Mediar entre
Deus e os homens”? 1. Tim. 2:5.
Seus familiares creem no único Deus
Criador do céu e da terra? Essa fé pode
salvar sua vida de feiticeiros e da bruxaria,
que ainda sacrifica vidas humanas.

Ecos da Liberdade
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Os Incas sacrificavam seus filhos
aos deuses

Segundo o Best-seller Internacional do
prof. Geoffrey Blainey, no livro “Uma

breve História do Mundo”, os incas foram
extremamente religiosos: era oO sol
deus masculino e a deusa dasa lua
mulheres. deEm decisões importantes
guerras e em estiagens, o sacrifício de
crianças de 10 a 15 anos era exigido
pelas divindades por serem conside-
radas mais puras que os adultos. Para os
pais, a escolha de seu filho para esse
sacrifício era vista como uma honra.
Na esperança de que os deuses da
fertilidade abençoassem as plantações,
uma vida humana poderia ser sacrificada
numa época apropriada do ano.
O prof. Blainey relata na pg 176 que: Na, “
primavera de 1995, um desses sacrifícios
dos incas foi revelado pelo derretimento
da neve, a 6 mil metros acima do nível do
mar.

Ecos da Liberdade
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Uma menina havia sido sacrificada
durante as últimas décadas do reinado
Inca, possivelmente num ano de seca,
quando o sacrifício humano parecia ser a
única esperança de chamar chuva. O corpo
congelado e, por isso bem preservado,
aparentava ser de uma jovem em torno de
13 anos de idade, que aparentemente
gozava de boa saúde na véspera de sua
morte”.
O filme: “Novo Mundo” – Humanidade
diz: sacrificavam“Os sacerdotes astecas
milhares de homens, mulheres e crianças
por ano. Até 20.000, em uma de suas
cerimônias mais importantes... este é um
dos maiores atos de sacrifícios humanos da
história”...
A maior riqueza que o cristianismo
trouxe ao mundo é a confissão de fé de
um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,
numa mesma substância.

A Confissão da Guanabara

é parte de um dos maiores

tesouros da fé cristã .

Ecos da Liberdade
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Infeliz a nação cuja população crê em
adivinhação, astrologia, cartomancia,
curandeirismo, magia, quiromancia, tarô...
ou divindades que podem ser pessoas
mortas ou ídolos de pedra, madeira,
ouro, prata ou residir em grutas, árvores ou
objetos. Ex. 20: 3 – 6 – Deut. 18: 9 – 14.

Qual é a maior bênção do
Brasil pela Confissão de um

único Deus?

O pastor Paulo Sérgio respondeu:
“Sua pergunta me toma a “queima roupa”,
mas eu vejo que a maior bênção é a
confissão geopolítica de um só Deus,
como nação brasileira. éA parte negativa
que Deus não é levado a
sério espiritualmente”.
Perguntei: “O que signi-
fica 'confissão geopolí-
tica' em seu argumento”?
Paulo Sérgio respondeu: “Sou reformado
da aeronáutica. O termo “geopolítico”

Ecos da Liberdade
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significa a nação como um todo. É a
congruência entre grupos de estratégias
adotadas pelo estado, para administrar
seu território.
Geograficamente temos o povo brasi-
leiro devoto em um único Deus, mas,
espiritualmente a nação vive na prática
do crime, dos roubos e da violência.”

Os morros, como também os palácios
dos governos, estão tomados por
assaltantes e líderes, inclusive religiosos
corruptos. Esse é o “Brasil cristão
geopolítico distante de Deus” próximo
ao inferno.
É uma vergonha assistir a condenação e
prisão de autoridades, pessoas que
deveriam exigir o bem, a ética e a moral
por uma questão de consciência própria,
devem ser condenadas por corrupção
ativa e passiva.

Ecos da Liberdade
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O pastor Isai Hort e sua esposa Aline
visitaram o Morro do Alemão, RJ,
almoçaram com
os policiais e na
mesma noite, um
policial foi morto
com três tiros no rosto. Estas são as fre-
qüentes notícias dos morros, onde os
cristãos foram degolados e jogados dos
despenhadeiros. Séculos após o ato
violento contra o Evangelho de Cristo,
colhemos os frutos da violência em
todo o país e é preciso reconhecer o
erro.

O único caminho para evitar o castigo
do passado, que nos acompanha por
gerações, é a confissão do pecado.
Faça isso com sua família e você não
pagará pelo sangue inocente derra-
mado em solo brasileiro.

Ecos da Liberdade
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Na Grécia 99% confessam
sua fé em Deus

Visitamos Atenas, na Grécia onde se
diz que: do povo confessa a fé“99%
católica ortodoxa”. Porém,
da janela do hotel tivemos
a imagem, em plena luz do
dia , e fo tografamos as
pessoas injetando drogas,
numa rua no centro de
Atenas.
Duas vezes sofremos uma tentativa
de roubo no metrô, por cidadãos que
costumam assaltar os turistas, para
roubar suas carteiras. Só Deus foi capaz
de fazer com que, ninguém arriscasse
colocar suas mãos em
mim, mesmo quando eu
fui trancado no metrô
por quatro homens e
haviam poucos passa-
geiros a bordo.
Ao chegar ao Rio de Janeiro, questionei
ao recepcionista do hotel:

Ecos da Liberdade

A Confissão de Guanabara

13

“Qual seria sua confissão de fé
nas últimas doze horas de vida”?

Após ouvir a resposta do recepcionista,
eu lhe disse: “Jovem, você escaparia do
degolamento, porque não possui fé
alguma. Trate de buscar sua confissão o
quanto antes possível”.
Em nossas entrevistas pelo Brasil e o
mundo, falamos com mais de duas mil
pessoas, tentando encontrar gente cristã,
devota e convicta. Infelizmente devemos
dizer que, não foi possível encontrar
mais que 5% de pessoas com uma
confissão de fé genuína, como a tiveram
os franceses que foram degolados na
Guanabara.
Ao ler a “Confissão da Guanabara”
fiquei admirado por sua convicção, com
referências históricas e argumentos
biblicamente fundados. É preciso que
nosso povo volte à confissão de fé
genuína como a que tiveram os primeiros
protestantes que pisaram em solo
brasileiro.
Ecos da Liberdade

A Confissão de Guanabara
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Entrega de livretos e
reportagens no Rio de Janeiro

Viajamos para escrever um novo tema e
entregar 18.000 Livretos em São João de
Mereti, RJ.
O Pr. Luiz escreveu:
“Prezado pastor Mário Hort, eu não vejo a
hora de nesses abenço-botar as mãos
ados livretos. Eu já falei com os irmãos
que Deus esta providenciando literatura,
dizendo que fiquem em oração, porque a
bênção será grande e é coisa de
primeira. Estamos orando para que Deus
dê condições ao pastor para nos enviar os
livrinhos o mais rápido possível”.
Pr. Luiz Fortes dos Santos

Ecos da Liberdade
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Andamos por caminhos assustadores
na periferia da cidade, até que o GPS nos
disse: “Você acaba de
chegar ao seu desti-
no”, olhei para a porta
de um edifício, vi um
homem e chamei:
“Pastor Luiz”!
E foi ele mesmo que
chegou maravilhado,
para receber a sua encomenda de fé.
Pr. Luiz, imediatamente começou a
contar a história de seu passado cruel
dizendo: “Certo dia eu ouvi a voz de Deus
que me disse: 'Luiz, chega de matar,
agora você precisa salvar almas'. Eu
não entendi o que a voz me dizia, pois
fazia poucos meses que estive preso por
nove dias, mas segundo meu advogado,
eu seria condenado á 500 anos de
prisão, por matar 80 pessoas, como
membro do dos“Esquadrão Caveira”
anos 70.
Ecos da Liberdade

A Confissão de Guanabara
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“Eu fui filho de evangelista e como
desviado pelas 'minissaias' da época me,
perdi no mundo e entrei para o serviço do
crime contra bandidos”, disse Luiz.
“Ao saber de minha condenação, fiquei
desesperado e nessa aflição, encontrei
um folheto sujo na rua, com o endereço
da e imedia-'CASA DA BÊNÇÃO'
tamente eu fui à busca dessa bênção. O
pastor entregou minha vida a Jesus
Cristo e disse: 'Confie NELE, pois Deus
pode te libertar dessa condenação'. Meu
advogado incrédulo falou: 'Luiz, eu não
acredito em Deus, mas somente Ele é
que pode te livrar dessa', e concluiu: 'Só
existe uma maneira de tentar te livrar da
condenação: desfazendo o julgamento,
por haver dez réus acusados em um só
julgamento'. E ele conseguiu desfazer o
julgamento e individual, ono próximo
advogado disse: 'É injusto que esse
moço, que decidiu levar uma vida
santa por Deus seja condenado sem lhe
dar uma chance?'.
O juiz contestou: 'É impossível

Ecos da Liberdade
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inocentar um homem com tantos crimes,
apenas por fazer promessas de
mudança de vida, para escapar da
condenação'. Porém, eu fui absolvido
pela maioria dos jurados e o juiz apelou
para novo julgamento, e também nesse
eu fui absolvido por 6 votos a favor e 2
contra. Ao que o juiz disse: 'Eu deveria
apelar para outro julgamento, porém vou
deixar isso para Deus'.
Com essa libertação da
condenação, aceitei o
c h a m a d o d e D e u s
começando a salvar almas
e já fazem mais de 35
anos, que estou nesse
ministério”.

Pr. Luiz Fortes.

Encontrei no pastor Luiz, a “Confissão de
São João de Mereti”, e um documento
vivo da confissão de fé do Evangelho de
Cristo que, após 35 anos, vive o que
confessou e prometeu começar uma
nova vida pelo evangelho.

Ecos da Liberdade
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Abreviação da Confissão de fé
da Guanabara

I. Cremos em um só Deus: Pai, Filho e Santo Espírito.
II. Adorando Jesus Cristo, não separamos uma natureza
da outra, a divina e a humana nele são inseparáveis.
III. Cremos no Filho de Deus e no Santo Espírito.
IV. Cremos que Jesus virá julgar os vivos e os mortos.
V. Cremos na ceia, com as figuras do pão e do vinho,
VI. Cremos não ser necessário pôr água no vinho.
VII. Cremos na consagração da ceia.
VIII.Aceia não é alimento para o corpo, só para a alma.
IX. Cremos no batismo.
X. Cremos no livre arbítrio...
XIV. Cremos pertencer só à Palavra de Deus perdoar os
pecados.
XII.A imposição das mãos, Paulo descreveu em I. Timóteo.
XIII.Aseparação entre homem e mulher (Mateus 19:5).
XIV. São Paulo ensina que o bispo deve ser marido de
uma só mulher, o apóstolo condena a bigamia.
XV. Não é lícito votar a Deus, senão o que ele aprova.
XVI. Cremos que Jesus Cristo é o nosso único
Mediador, intercessor e advogado, e não nos devemos
dirigir aos mortos como intercessores para obter alguma
coisa.
XVII. Quanto aos mortos, Paulo, nos proíbe entristecer-
nos por eles, porque isto convém aos pagãos.

Jean du Bourdel, Matthieu Verneuil, Pierre
Bourdon,André la Fon."

(Nota: A Confissão não representa obrigatoriamente o “credo”
de Ecos da Liberdade em seus detalhes.)

Ecos da Liberdade
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Cremos na Ceia
do Senhor, nas figuras do

pão e do vinho
V. Artigo da Confissão da Guanabara

Um dos credos de maior importância,
para dar legitimidade à condenação à morte
dos calvinistas no dia 17 de janeiro de 1558
na Guanabara, foi a questão da Ceia do
Senhor.
A Confissão: “Cremos na Ceia do Senhor,
nas do pão e do vinho”.“figuras”
A razão foi a diferença entre os credos da
“transubstanciação” “consubs-e a
tanciação”. ensinaA Transubstanciação
que o pão e o vinho abençoados para a
Ceia, se transformam literalmente em carne
e sangue de Cr i s t o . Enquan to a
consubstanciação ensina que Jesus se
torna presente espiritualmente pela fé no
pão e no vinho, sem transformar suas
substâncias. Na Confissão da Guanabara, o
pão e o vinho foram descritos como
“figuras” do corpo e do sangue de Cristo.
Podemos imaginar que, a “interpretação”
de opiniões em questões teológicas, fez um
irmão degolar ao outro?
Ecos da Liberdade

A Confissão de Guanabara
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A degolação abortou as colonizações
de milhares de famílias que viriam ao Brasil,
e estas foram para diferentes países do
mundo, abandonando o desenvolvimento
de nosso país.
É óbvio que havia motivações políticas que
foram “usadas”, como se fossem disputas
religiosas, mas que já haviam incendiado a
Europa naqueles anos.

O Brasil seria totalmente diferente
com a celebração da Ceia do Senhor

no dia 17 de janeiro de 1558.

A história do Brasil seria outra se a mão que
degolou, tivesse servido a Ceia do Senhor
aos irmãos franceses.
José de Anchieta e Villegaignon, após
ouvir a Confissão de fé dos franceses Jean,
Matthieu, Pierre e André, poderiam ter
convidado os irmãos na fé cristã, para
celebrar a Ceia do Senhor, e o Brasil teria
recebido milhares de navios de desbra-
vadores, o que aconteceu somente 300
anos mais tarde.

Ecos da Liberdade

A Confissão de Guanabara
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Caim e Abel na Confissão
da Guanabara

Após ser escrita a Confissão, repetiu-se o
que aconteceu quando os primeiros dois
irmãos, ofereceram sacri-Caim e Abel
fícios a Deus. Como resultado doGen. 4: 3 – 8.
assassinato de Caim, ele teve suas
descendências exterminadas pelo Dilúvio.
Gen. 6.

Judas Iscariotes tomou parte da primeira
Ceia do Senhor e teve o privilégio de tomar
o pão do prato de Jesus. mas logoMt. 26:23,
após a Ceia, traiu seu Mestre com um beijo,
por 30 moedas de prata. Mt 26: 14–16.

Judas marcou a história com seu ato
vergonhoso, enquanto ele poderia ser um
dos mais famosos homens do mundo.
O degolamento dos autores da Confissão
de fé da Guanabara, foi uma violência que
deve ser combatida em nossos corações
e na alma de nossa gente, que sofre as
consequências da execução que o
carrasco se negou a cumprir em 1558.

Ecos da Liberdade
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A celebração da Ceia do Senhor
teria mudado o IDH do Brasil

A sigla IDH significa: Índice de Desen-
volvimento Humano, e foi criada pelas
Nações Unidas para classificar os países
em termos socioeconômicos.
Uma celebração da Ceia do Senhor, no
lugar do degolamento, teria mudado o
IDH do Brasil e de todaAmérica Latina.
Temos o exemplo da colonização da
Austrália, que apesar de iniciar com a
ocupação de 168 mil pr isioneiros
condenados da Inglaterra, em 2013 teve o
2° lugar do IDH do mundo.

Um exemplo da Ceia do Natal:
Em 1944, uma senhora da Alemanha
abrigou-se com seu filho casebreem um
de caçadores, na mata próximo a Bélgica.
No dia do natal alguém bateu forte à porta
do casebre. Quando a senhora abriu, viu-
se diante de dois soldados inimigos que
pediram ajuda por um terceiro soldado
que estava caído na neve, quase morto. A
senhora não entendeu o idioma dos

Ecos da Liberdade
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inimigos, mas os recebeu e cuidou de
suas feridas e deu-lhes de comer.
Quando escureceu, alguém bateu
novamente à porta. O menino de 12 anos,
que mais tarde escreveu o relato, abriu a
porta e ficou estarrecido de medo, quando
reconheceu os soldados de seu país.
O moço sabia que ele e sua mãe podiam
ser fuzilados, por abrigar os soldados
inimigos. Mas, naquele momento de susto
sua mãe chegou à porta com o menino e
cumprimentou os soldados dizendo:
“Feliz Natal!” E logo, em tom enérgico
continuou: “Sim, vocês podem entrar, mas
nós temos mais três hóspedes, que
provavelmente não vos agradam”.
O jovem lembra que a voz de sua mãe
ficou firme, como ele nunca a tinha ouvido
falar. Ela disse: “Hoje é noite de natal.
Ninguém vai atirar. Ouçam, vocês
poderiam ser meus filhos e aqueles lá
dentro também. Um deles está lutando
com a morte e seus dois amigos estão
confusos, famintos e cansados como
vocês”.

Ecos da Liberdade
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Por alguns segundos o comandante
emudeceu e então a senhora tomou
novamente a iniciativa dizendo: “Já
falamos o suf ic iente. Esta noite
ninguém vai pensar em matar!
Coloquem vossas armas sobre a lenha e
venham comer, antes que os outros
comam tudo.”
Os quatro soldados colocaram suas
pistolas, as metralhadoras e as granadas
sobre a lenha no casebre, e os inimigos
também entregaram as suas armas.
Quando os inimigos estavam parados
ombro a ombro na sala, a senhora
sorridente foi à cozinha para fazer a
comida e mandou que todos procurassem
um lugar à mesa. Não demorou, e um
soldado alemão estudante de medicina,
foi até a cama do moribundo inimigo, para
tratar de suas feridas. O comandante
alemão retirou um pão de cevada de sua
mochila, o colocou sobre a mesa junto aos
alimentos da “hospedaria” e saborearam a
mais incrível ceia do natal.

Ecos da Liberdade
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O menino observou que os olhos de sua
mãe estavam cheios de lágrimas, quando
fez uma simples oração, antes daquela
incrível ceia do natal.
A meia noite a senhora chamou os
soldados para ver a estrela de Belém.
Todos os soldados, menos Harry, que
estava muito ferido, foram ver uma
estrela brilhante no céu daquela noite do
natal. No dia seguinte, todos receberam o
café da manhã, e a senhora devolveu a
cada um dos soldados a sua arma.
Na despedia ela disse: “Meninos, eu
espero que todos voltem para onde
deveriam estar em suas casas”.,
Com a melhor toalha de mesa, ela
mandou os soldados americanos fazer
uma maca, para seu soldado ferido.
Os inimigos se deram as mãos, e então os
dois grupos de soldados voltaram para a
sua posição em direção oposta. O menino
e sua mãe observaram os dois grupos de
soldados caminhando na neve até que
desapareceram de sua vista.
Fonte: Revista Stimme des Glaubens – Konstanz.
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Não temos como refazer a

história dos 500 anos

Mas, podemos celebrar a Ceia do
Senhor, como foi celebrada a Ceia do Natal
de 1944. Certamente a reconciliação e a
comunhão transformariam muitas famílias
que estão em guerra, para um IDH novo
entre seus familiares. Mas, será importante
que estejamos na unidade de Jesus,
crendo: Num único Deus, Pai, filho e
Espírito Santo, e na Comunhão do

Senhor, como quem toma parte da Nova
Aliança no sangue de Jesus Cristo, para a
vida eterna.
As interpretações de transubstanciação
ou consubstanciação, podemos tratar com
o próprio Mestre, comna Ceia Celestial,
milhares de anjos, na glória de Deus que
iluminará o novo céu e a nova terra. Apc. 22:5.

Importante é chegar ao céu e ser
chamado, por estar inscrito no Livro da
Vida. Apc. 20:15
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Você deve ter a sua própria

confissão de fé?

Iniciamos nosso tema com a pergunta:
“Se você tivesse doze horas para
escrever sua confissão, antes de ser
executado, qual seria o seu credo”?

Você poderia declarar: “Eu creio no
único Deus Pai, Criador do céu e da terra,
em seu Filho Jesus que veio ao mundo, e
no Espírito Santo”? Sua resposta é
“SIM”?

Então busque uma igreja saudável, livre
de hipocrisias, heresias e truculências.
Tenha sua própria confissão. A morte não
poupa ninguém. Esteja preparado como
os nossos irmãos franceses estavam, na
Guanabara.
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Adoramos a Jesus Cristo, de

natureza divina e humana
II. Artigo da Confissão da Guanabara

Os franceses sabiam que Jesus, quando
esteve entre os humanos, possuía
natureza divina e humana.
Nenhum fundador de religião teve
duas naturezas. Jesus, porém, foi “Filho
de Deus” e “Filho do Homem”.
Aexpressão segundo“filho do homem”,
o Judaísmo e também no idioma
hebraico, significa literalmente “filho de
Adão”. chorou,Jesus se cansava (Jo.4:6),

gritou e sentiu-se desamparado na cruz,
mas ressuscitou dos mortos.Rom.8:34.

Os franceses escreveram a Confissão,
sabendo que este seu texto seria o
“documento” para sua morte, mas eles
não negaram a fé.
Estêvão, um dos primeiros diáconos do
cristianismo, foi apedrejado por sua
confissão de fé. Enquanto as pedras
caíam sobre a sua cabeça, ele viu o céu
aberto e Jesus em pé à direita de Deus.
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Estevão morreu por sua confissão. At. 7:54–60.

Devemos professar nossa fé custe o
que custar, como aconteceu em 1558 na
Guanabara. Aquele que se envergonha
de Cristo, dele Jesus se envergonhará
quando vier na sua glória. Luc. 9:26.

Cremos que Jesus virá

julgar os vivos e os mortos
IV. Confissão da Guanabara

Os franceses escreveram cientes de
estar entre os mortos, nas próximas
horas. Sabiam também que eles e seus
executores, algum dia estariam juntos
diante do tribunal de Cristo, conforme diz
a Bíblia Católica: “Porque teremos de

comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali

cada um receberá o que mereceu, conforme

o bem ou o mal que tiver feito enquanto

estava no corpo”.2.Co.5:10
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O martírio do redator da Confissão

Recebido o texto da confissão, o almi-
rante Villegaignon declarou heréticos vários
artigos, e decidiu matar os calvinistas. Dia
17 de janeiro de 1558, o primeiro a ser
chamado foi o redator da ,Confissão de Fé

Jean du Bourdel. Ele foi agredido e
humilhado e conduzido à rocha para a
execução. Entoando louvores no caminho,
ele orou antes de ser sufocado e lançado às
águas.
É quase inadmissível que essa seja
a história verídica da bandeira de
nosso país de: ORDEM E PROGRESSO.
A Bíblia diz: 31. Quando o Filho do Homem
voltar na sua glória..., sentar-se-á no seu
trono glorioso. Todas as nações se32.

reunirão diante Dele e Ele separará uns dos
outros, como o pastor separa as ovelhas
dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua33.

direita e os cabritos à sua esquerda. O34.

Rei dirá aos que estão à direita: - Vinde
benditos de meu Pai, tomai posse do
Reino que vos está preparado desde a cria-
ção do mundo, ... Voltar-se-á em seguida41.

para os da sua e lhes dirá:esquerda
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- Ide para oRetirai-vos de mim, malditos!
fogo eterno destinado ao demônio e aos
seus anjos. Bíblia Católica Mt. 25: 31 – 41.

Escrevo estas informações históricas e
bíblicas e espero que um brilho celestial
surja em sua alma. Não é cabível que,
alguém que obteve as informações da ação
das continue na perdição,trevas e da luz,
sem assumir uma posição de fé, com
firmeza e determinação.
Abra o seu coração para a verdade pela fé
em Jesus e ELE será o seu Salvador no dia
do Juízo Final.
Faça sua confissão de fé, antes que Jesus
venha para julgar os vivos e os mortos, ou
que você seja chamado para a eternidade.
Meu amigo Helmuth Janke, comerciante de
Curitiba, serviu o almoço em um congresso,
foi ao culto da tarde e caiu morto em plena
celebração. Ele foi chamado para aguardar
o dia do julgamento final entre os mortos.

Escreva também você a sua confissão.
Faça-o com toda calma e com todos os
detalhes, e sabia que sua fé será válida no
dia do julgamento final.

Mário Hort

Carimbo
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1° 2°Natalia com duas cariocas. Mário com
guia turístico decepcionado com os
evangélicos. Turistas que nos ajudaram.3°
4° Motorista decepcionado com a
seriedade no casamento. Crente há 65°
meses, deseja melhorar para servir a Deus.
6° Pastor e reformado da Aeronáutica.
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