
Uma fresta no céu! Mário HortMário Hort Ecos da Liberdade

Franz Kehrle mostrou o livreto
“O Amor de Deus” em uma
reunião, quando abriu-se uma
das mais incríveis “Frestas no
Céu” de Ecos da Liberdade.
O fotógrafo apontou sua
máquina fotográfica para a
rosa vermelha, e jamais
poderia imaginar que, esta
s e r i a u m a d a s m a i o r e s
bênçãos em vários países pela
Literatura. Leia pg. 22
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Clame a Deus por

uma “fresta no céu”

sobre a sua vida.

Senhor abra-nos uma

Fresta no Céu!

A “noite” do divórcio estava escura e o
casal batalhava nas últimas tentativas de
evitar o pior. Naqueles dias estive sentado
na sacada de nosso apartamento, olhei
para o céu estrelado e clamei ao Senhor:
“Senhor, abra uma fresta no céu para o
casal”.
A senhora foi integrante do conjunto
Ecos da Liberdade, e nós havíamos
convidado o esposo a nos acompanhar
na viagem para a
evangelização, que
a c o n t e c e u n o
A u d i t ó r i o d o
Colégio Estadual
do Paraná , em
Curit iba. Mas a
“fresta no céu” não foi vista pelo casal.
Pelo contrário, a “noite” ficou ainda mais
negra e o divórcio aconteceu.
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Recentemente encontrei o referido
esposo no culto de nossa igreja, quando
ele me cumprimentou com um forte
abraço e disse: “Pastor, agora eu vi a
fresta no céu”. E eu lhe disse: “Sim, mas
você está divorciado e sozinho”? Ele
respondeu: “Sim, mas agora conheci a
“fresta no céu”, que o pastor tanto pediu
para mim”.
Percebi então, um pouco daquele brilho
do céu nos olhos deste irmão, por quem
seguimos intercedendo. Após muitas
lágrimas e sofrimentos de ambas as
partes, eu pude ver uma “faísca” de
esperança para todos os envolvidos.

Convidamos os leitores a buscar “uma
fresta nos céus” para a sua vida.
Não é possível ver as estrelas sem olhar
para o céu. Não é ver a viapossível
láctea estando rodeado por holofotes e
brilhos artificiais.
O pastor Isai Marcelo Hort, após o
primeiro ano de estudos na Europa, aos
18 anos de idade, voltou para o Brasil e
não se achou mais entre os seus amigos
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de 16 e 18 anos. Então, numa noite
escura, ele levou seus amigos para fora
da cidade, até ao centro recreativo de
nossa igreja e os convidou a olhar por
longo tempo para o céu estrelado.
Após olhar com atenção para o alto, o céu
parecia nunca antes ter reluzido com
tantas estrelas.
O segredo foi que cada jovem fixou seu
olhar no brilho das estrelas.

Tenha tempo para um silêncio em sua
noite escura de problemas. Talvez seja
necessário sair para o quintal de sua
casa, ou entrar em um quarto escuro e
prostrado diante de Deus, você deve
observar a “fresta” que Deus já abriu
sobre a sua vida no céu. Mas, se você
estiver chorando, olhando para baixo
para o abismo das trevas, jamais poderá
ver o céu aberto sobre a sua vida.

Leia as experiência a seguir,

buscando uma fresta no céu

para sua vida.

Uma fresta no céu! 3

Uma Fresta no Céu
escrita na Pedra

Moisés, o maior legislador de todos os
tempos, foi chamado por Deus para subir
ao Monte Sinai.AEscritura diz:
9 E subiram Moisés, e Arão, e Nadabe, e
Abiú, e setenta dos anciãos de Israel.
10 E viram o Deus de Israel, sob cujos
pés havia como uma pavimentação de
pedra de safira, que se parecia com o
céu na sua claridade. Ele não estendeu11

a mão sobre os escolhidos dos filhos de
Israel, porém ...eles viram a Deus E, a16

glória do Senhor pousou sobre o monte
Sinai... 17 O aspecto da glória do Senhor
era como um fogo consumidor no cimo do
monte, aos olhos de Israel. Moisés18

entrou pelo meio da nuvem, subiu ao
monte; e lá ele permaneceu quarenta
dias e quarenta noites. Exo. 24:9-18

E tendo acabado de falar com ele no
monte Sinai, Deus deu a Moisés as duas

tábuas do testemunho, tábuas de
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pedra, escritas pelo dedo de Deus.
Ex. 31:18

A sua fé cristã irmão, está sob a grande
nuvem das testemunhas milenares,
desde a criação do mundo. Heb. 12: 1 e Gen. 1:1.

Moisés viu a “fresta” e o seu rosto
brilhava, ao ponto que ele precisava falar
ao povo, com o rosto coberto por um véu.
Exo. 34:29-35 e 2Cor. 3:7.

Imagine se você vivesse numa cultura
pagã, que adora imagens, sacrifica seus
filhos aos ídolos, sem respeito a pai e
mãe, ,matando, adulterando, furtando
mentindo com falsos testemunhos e
cobiçando tudo e a todos, (Gen. 20:1-17.) assim
você seria um monstro.
Ao assistir os arrastões na TV, vendo
jovens assaltando e queimando ônibus,
nos resta pedir:

“Senhor, mostra‐lhes uma fresta no céu,

e permita que conheçam a felicidade

de viver obedecendo as tuas leis.

Ajude o povo que destrói seu mundo

por falta de luz do céu”.
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Uma Fresta do Céu
no poste da fogueira

No ano 165 d.C. na cidade de Pérgamo,
uma das cidades, às quais Jesus enviou
suas cartas do Apocalipse, dois(Apc. 2:12-17)

homens foram condenados a sacrificar
aos ído los : um homemKarpus,
inteligente um simples crente.e Papylus,
O comandante disse aos dois homens:
“Eu vos aconselho que vocês venham a
sacrificar.” “Eu souKarpus respondeu:
cristão e glorifico somente a Cristo, ao
Filho de Deus e somente a Aquele que
nos salvou dos nossos pecados e do
engano do diabo. Eu não sacrifico a
imagens de feitiçaria e demônios”.
O comandante insistiu: “Você precisa
sacrificar, o rei o ordenou”. Karpus
respondeu: “Os vivos não sacrificam
aos mortos”.
Então o comandante ordenou que os dois
homens fossem pendurados em
postes.

Ecos da Liberdade6



Enquanto Karpus foi pregado no poste
e queimado, ele sorria. Os que estavam
observando perguntaram: “Por que você
sorri?” Karpus respondeu: “Eu vi a glória
de Deus e não sou mais participante de
vossos sofrimentos.”
Quando as chamas do fogo subiram,
ele orou dizendo: “Louvado sejas Tu
Jesus Cristo, por me considerar digno de
ter parte em Ti.” Väter der Christenheit - F.Haus - pg 27

Não foram carros importados e rique-
zas passageiras, que conquistaram os
reinos pagãos para o evangelho de
Cristo. dos mártires queFoi o sangue
venceu os inimigos do evangelho e
converteu o Impér io Romano ao
Cristianismo. É preciso que tenhamos
nosso olhar voltado para aquilo que:
"Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou, o que Deus
preparou para aqueles que o amam"
1 Corintios 2:9

Vamos olhar para o céu e viver na
liberdade que temos.
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Uma Fresta com escada
para o céu

Você já viu uma escada, cujo topo
alcançava a glória de Deus?
Jacó, um jovem desejoso de obter as
bênçãos de Deus, chegou ao cúmulo de
enganar seu idoso e cego pai, para ser
abençoado por ele.
Seu irmão, que nasceu primeiro como
gêmeo, seria o herdeiro natural das
bênçãos paternas. Mas, Jacó queria ser
abençoado e chegou ao ponto de praticar
um queengano muito feio, para fingir
ele fosse Esaú, o rude caçador com os
braços peludos. Após receber a bênção
de forma fraudulenta, Jacó precisou fugir
de seu irmão e dormiu em campo aberto,
tendo uma pedra como travesseiro.
E sonhou: E eis que uma escada estava
posta na terra, cujo topo tocava nos
céus; e os anjos de Deus subiam e
desciam por ela; E o Senhor estava em
cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus
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de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque...
E eis que estou contigo, e te guardarei
por onde quer que tu irás, e te farei
retornar a esta terra; porque não te
deixarei, até que haja cumprido o que te
tenho falado. Acordando Jacó do seu
sono, disse: Na verdade o Senhor está
neste lugar; e eu não o sabia. E temeu, e
disse: Quão terrível é este lugar! Este não
é outro lugar senão a casa de Deus; e
esta é a porta dos céus. Gen. 28:11-14

Você está fugindo de Deus? Envolvido
em trabalhos, estressado e com medo?
Talvez esteja deitado no hospital,
encarcerado no presídio, ou canta no
grupo de louvor de sua igreja, mas
agonizado e fuge, com medo do castigo
de Deus?

Clame a Deus por uma “escada para o
céu”. Não fuja de Deus! Renda-se aos
seus pés e saiba, que lá onde você se
prostra, ELE pode lhe dar as bênçãos
prometidas a Jacó. Busque-as agora.
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Uma Fresta no Céu em
plena cavalgada

Quando Maomé faleceu, no ano 632,
seu amigo Omar parou-se diante da
tenda onde Maomé estava morto, retirou
sua espada e disse:
“Cortarei a cabeça de quem afirma que
nosso profeta está morto”. Mas, depois
de alguns dias, ninguém mais pôde negar
que o “profeta” estava morto.
Porém, de Jesus a Escritura diz: “No
terceiro dia, após a morte, um anjo do
Senhor, desceu do céu, rolou a pedra do
sepulcro e Jesus saiu e foi ao encontro
de seus discípulos”. Mt. 28: 1 – 6.

E este Jesus a milhares deapareceu
pessoas em todo o mundo desde o dia de
sua ressurreição:
Saulo estava a caminho de Damascos e
queria prender e matar a todos quantos
cressem no nome de Jesus, quando
subitamente uma luz do céu brilhou ao

Ecos da Liberdade10



seu arredor, ele caiu ao chão, e ouviu
uma voz que lhe dizia: “Saulo, Saulo por
que me persegues”. Saulo perguntou:
“Quem és tu Senhor”? A voz do céu lhe
disse:
“Eu sou Jesus a quem tu persegues.”
A “fresta no céu” que Saulo viu, foi uma luz
tão forte, que ele ficou cego durante três
dias e também ficou sem comer e beber,
pois estava perplexo, como perseguidor
dos que acreditavam na ressurreição.
Falei com um senhor na Turquia que
disse: “Paulo foi o pior homem que pisou
em nossa terra”, pois ele se atreveu a
escrever uma Bíblia. Eu lhe e pliquei,x
que Paulo apenas escreveu cartas, que
foram incluídas nas Escrituras.
Paulo transformou-se na testemunha
mais importante do cristianismo. Pela
“fresta no céu” que suas cartasele viu,
iluminaram o caminho e milhões ded
pessoas para a vida eterna. Nossa fé
está baseada na Escritura de homens,
que viram as maiores “frestas no céu” de
todos os tempos.
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Eliseu viu uma Fresta no Céu
com carro e cavalos de fogo

“A fé é a certeza de coisas que se
esperam, e a convicção de fatos que não
se veem.” Heb. 11:1.

Jesus disse: “Bem-aventurados os que
não viram e creram.” João 20: 29.

Porém, Deus também abriu pequenas
“frestas” nos céus para fortalecer a fé,
como aconteceu quando Jesus estava
orando em suor, com gotas como de
sangue e .lhe apareceu um anjo do céu
Luc. 22:43.

Eliseu viu o carro e os cavalos de fogo
levando o profeta Elias, subindo num
redemoinho para o céu, para fortalecer a
sua fé, na luta contra os pagãos. 2 Reis 2:11.

Jamais devemos supervalorizar visões
ou “frestas” celestiais, pois é mais bem-
aventurado quem crê, sem ver.
Não devemos depender de “visualiza-
ções” de carros de fogo ou de anjos.
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Devemos saber que Deus revela seu
poder e sua glória, como quem abre
uma “fresta” num piscar de olhos, para
fortalecer a nossa fé.
Eliseu sentiu-se incapaz diante da
tarefa de substituir o homem mais
poderoso da fé dos tempos antigos, e
para fortalecer a sua e a minha fé,
Deus mostrou o carro e os cavalos de
fogo, levando Elias ao céu.
Não é necessário que você e eu
vejamos carros e cavalos de fogo, mas
nossa fé sempre precisa de fortale-
cimento diante de nossos problemas, que
fogem de nossas capacidades e forças.
Creia e espere fortalecido pela experi-
ência de Eliseu. Permaneça firme na
caminhada de sua fé. Avance confiando
que Deus também fará o “Rio Jordão”
se abrir diante de sua vida, como
aconteceu com Eliseu, após tomar a capa
de Elias. 2 Reis 2:14.
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Uma “Fresta no Céu”

brilhou no quarto de um
pagão na Índia

Sahdu Sundar Singh nasceu em um lar
pagão, na Índia. Por algum tempo ele
visitou a escola missionária cristã,
mas porque precisava ler a Bíblia nesta
escola, abandonou o colégio.
Quando chegou a sua casa, rasgou seu
Novo Testamento diante dos olhos de
seus pais. Mas, ele não achava paz.
Alguns dias mais tarde, ele sentia a
necessidade de levantar todos os dias
muito cedo, para clamar a Deus, pedindo
que ELE se manifestasse em sua vida,
caso existisse um Deus no céu. Durante
mais de uma hora ele ficava em oração
esperando que Krisna ou o profeta Buda
se manifestassem a ele.
De repente uma luz brilhou em seu
quarto. Esta luz não veio externa como
ele esperava, mas interiormente.
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E então ele viu o Cristo vivo diante de si
dizendo: “Por que você me persegue?
Veja eu morri na cruz por você e por todo
o mundo”. Estas palavras ardiam em seu
peito, depois que ele havia visto o Cristo
diante de si. Após essa experiência
celestial, Sahdu Sundar Singh tornou-se
uma das testemunhas mais notáveis da
Índia, e escreveu o hino:

Estou seguindo a Jesus Cristo
Desse caminho, eu não desisto
Estou seguindo a Jesus Cristo

Atrás não volto nunca mais.

Atrás o mundo Jesus a frente,
Jesus é o Guia Onipotente.

Atrás o mundo, Jesus á frente.
Atrás não volto nunca mais.

Se me deixarem os pais e amigos
Se me cercarem muitos perigos

Se me deixarem os pais e amigos
Atrás não volto, nunca mais.

Depois da luta, vem a coroa
E a recompensa é certa e boa
Depois da luta, vem a coroa
Atrás não volto nunca mais.
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Estêvão foi apedrejado
e viu o Céu Aberto

Nos primeiros dias do cristianismo, os
apóstolos foram presos e a noite um anjo
abriu as portas da prisão. At. 5: 19.

A perseguição começou logo após o
pentecostes, quando quase 3 000
pessoas se uniram aos 120 crentes, que
receberam o Espírito Santo. At. 2: 1 – 4 – 37 – 41.

A primeira igreja não tinha nada
organizado, então foi instituído o primeiro
cargo, que foi o diaconato. At.6.

Estêvão, um dos diáconos, fazia
prodígios e grandes sinais entre o povo e
logo foi arrastado para diante das
autoridades religiosas judaicas.
Então ele fez um longo discurso e no
final, disse que as autoridades religiosas
são homens de cabeças duras e os
assassinos de Jesus, a quem eles
haviam crucificado. Essa foi à gotaAt.51 – 53.

d'água que os enfureceu e o lançaram
para fora da cidade e o apedrejaram.
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Quando as pedras começaram a cair
sobre a cabeça de Estêvão, este fitou os
olhos no céu e eviu a glória de Deus
Jesus, que estava à sua direita. E ele
disse: e“Estou vendo os céus abertos
o Filho do Homem, em pé à direita de
Deus.” Mas, eles gritaram e taparam os
ouvidos e o apedrejaram. V. 54 – 60.

A fresta no céu surgiu sobre Estêvão,
quando ele estava levando as últimas
pedradas, antes de morrer.
Eu também já estive morrendo na UTI,
o coração já estava parando, quando o
médico me disse que meus rins iriam
parar, também o pulmão e logo... Eu não
vi o céu aberto, mas vi a graça de Deus,
que neste momento se tornou o meu
novo nascimento para mais uma chance
desta vida, que já dura mais de seis anos.
Se for da vontade de Deus, você
também pode receber uma fresta no
céu, que lhe dá uma nova chance de
graça e misericórdia, como diz o
Salmo 103: 4-5.
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A condenação à morte
foi uma “Fresta no Céu”

A “fresta no céu” do bispo Ignácio da
Antioquia, chegou pela condenação à
morte. Ele residia na referida cidade, a
segunda cidade mais importante do
Império Romano. A igreja de Antioquia
deu início à primeira viagem missionária
enviando Paulo e Barnabé aos pagãos.
Sob o domínio de Trajano (98 - 117) a
confissão ao cristianismo foi declarada
crime em todo o Império Romano.
Com esta lei o bispo Ignácio de
Antioquia, foi condenado à morte. Ele foi
designado a ser devorado pelos animais
selvagens e teve que ser levado a Roma.
No caminho a Roma, o homem de Deus
escreveu cartas aos Romanos, Efésios e
à Polikarpo, seu colega e bispo de
Smyrna.
Na carta aos Romanos, Ignácio dizia:
“Escrevo às igrejas confirmando que
morrerei de livre e espontânea vontade
por Deus.
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Deixem-me ser trato para os animais
selvagens, afim de que eu possa chegar a
Deus. Sou trigo de Deus, e pelos dentes
dos animais eu serei moído, para que eu
possa ser encontrado como pão de Deus.
Desde a Síria até Roma eu luto noite e dia,
com .‘animais selvagens’ Os soldados
são como leopardos, aos quais estou
acorrentado, que em troca de carinho,
respondem com ainda maior rancor. Seus
maus tratos são uma disciplina que me faz
ser discípulo de Jesus. Prefiro morrer para
ir à Cristo, que tornar-me rei sobre os
confins da terra... O dia do meu
nascimento para a vida eterna está
próximo. Não tenho mais prazer em
alimentos passageiros nem em prazeres
desta vida. O pão de Deus que desejo, é
Jesus Cristo. E a bebida que eu desejo, é
seu sangue e o seu amor eterno”.

Fonte: Väter der Cristenheit - Dietrich Haus - pg 21-22

A “fresta no céu” do bispo foi saber,
que sua chegada ao céu, se aproximava.
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A Fresta no Céu
para o capitão da Marinha

Ao escrever o presente tema, eu me
despedi do pastor Norberto Obermann,
que como presidente da Conferência de
pastores daAmérica Latina, se preparava
para uma viagem a Bogotá, Colômbia, foi
quando me lembrei do meu velho amigo e
colega pastor já falecido, Mendoza
Taylor, de Bogotá. Ele me contou sua
experiência, que foi como uma “fresta no
céu” sobre a sua vida. Ele conta:
“ e estava comEu fui capitão da marinha
o navio atracado no Porto de Nova York,
quando recebi um exemplar da Bíblia
Sagrada. Minha vida era envolvida com
contrabando, bebidas, mulheres e
negócios comprometedores. Mas, o
Espírito Santo começou a trabalhar em
minha alma e numa noite, quando os
sinos anunciavam a chegada do novo
ano em Barranquilla, na Colômbia, eu
senti como meuma mão divina
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conduziu para o quintal de minha casa
olhei para minha estrela no céu e
reconheci os meus pecados e minha
culpa diante de Deus. Eu pedi perdão e
consagrei minha vida a Deus”. Mendoza
concluiu: “Naquele instante, o Pai, o
Filho e o Espírito Santo passaram a
habitar em mim”. Rom.8,9c

Para provar que o Espírito Santo havia
transformado a sua vida, ele relatou sua
experiência do dia seguinte, dizendo:
“Quando cheguei ao meu barco, os
marinheiros me disseram: 'Mendoza,
escolha sua Mas eugarrafa predileta'.
respondi: “Muchachos, o velho Mendoza

morreu. Este que vocês estão vendo aqui é

nova criatura”.

O exemplo de Taylor, como pastor
fundador da Igreja na Colômbia, foi
marcante até a sua morte. É óbvio que
não haverá uma mão que vem do céu,
sobre a vida de todos, mas Deus pode
abrir uma “fresta no céu” para sua
alma, e também a sua vida pode mudar.
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Uma Fresta no Céu
por uma Rosa Vermelha

Jamais o fotógrafo Lotthar
Conrad, poderia imaginar
que ao apontar suas lentes
fotográficas, na Alemanha,
para esta rosa vermelha,
fosse surgir uma “Fresta no
Céu” pela palavra escrita.
A rosa vermelha umjá iluminou quase
milhão de pessoas, que receberam um
livreto com a imagem desta rosa.
O primeiro folheto que eu recebi para a
distribuição fez me sentir uma vergonha
que não esqueci até hoje, pois mostrava
uma cruz e um caixão sendo carregado
com a pergunta: “Você está pronto”...?
Numa tarde de domingo, aos 17 anos
de idade, percorri 19 km com a bicicleta e
entreguei um único folheto, envergo-
nhado pelo papel e suas gravuras.
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Eu tive um sonho!

Eu sonhava com literatura de boa
apresentação para a distribuição, que
deveria atingir pessoas de todos os níveis
culturais e econômicos, pela qualidade
que encantasse aos receptores.
Quando Franz Kehrle,
presidente da Stimme
des Glaubens, da Ale-
manha, mostrou por
primeira vez o livreto
“O Amor de Deus”, doeu falei chorando
meu sonho. Este sonho parecia
terminar na UTI, ao “ditar” algumas
palavras, para este que seria o meu
último tema escrito. Porém, Deus me
permitiu ,escrever mais 60 temas
durante os últimos seis anos e com esta
edição, passaremos dos de2,5 milhões
livretos, após aquela que seria minha
última hora. No total Ecos da liberdade já
imprimiu 5,5 milhões de diferentes temas
em seus 40 anos de história.
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Ecos da fresta no céu,
pelo brilho da rosa vermelha

O brilho desta rosa chegou às mãos de
Dô, que se encontrava numa cela do
presídio de Valparaiso, transferido do
Carandiru. Ele foi posto em castigo com
outros cinco criminosos e nos escreveu:
“Eu encontrei na cela um livreto que
tinha uma Rosa Vermelha... antes eu
tinha vontade de matar o juiz que me
condenou, mas agora tenho vontade de
lhe entregar um livreto, para agradecer
pela condenação a regime fechado”...
“Ecos” da literatura: Um senhor nos
escreveu “Estivede Curitiba, dizendo:
afastado de Deus e lendo o livreto
“Porto Alegre conhece a Alegria em
Deus” voltei ao Senhor, quando descobri
uma doença perigosa..., orem por mim”.
Uma senhora angolana, levou seu
esposo à Cristo, após 22 anos de
alcoolismo. Ela mudou seu compor-
tamento no convívio com o esposo, após
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ler o tema: “Desenvolva seus talentos
conjugais”. O esposo foi batizado no
lago de Munique com 2 graus negativos,
pois dizia: caído“Eu vivia embriagado
no gelo, quero ser batizado antes do fim
do ano, para entrar no novo ano, como
homem novo”.
No presídio, um detento foi distribuir
livretos de cela em cela e entregou o
tema: “Você possui o seu passaporte
válido”? Um colega queria saber o que
representa “um passaporte válido”.
Nosso cooperador o explicou, seu
amigo aceitou a e váriosluz do céu
familiares aceitam a “Fresta no Céu”
fora do presídio.
A “fresta” veio do livreto para o
presídio, foi para os familiares e assim
chegou ao coração de várias pessoas.

Escreva ao nosso endereço solicitando
nossos livretos, para conhecer “Uma
Fresta no Céu” para a sua vida e a de
seus amigos e familiares.
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Você precisa urgente
de uma Fresta no Céu

Eu já concluía a escrita deste tema e
desejava escrever o que você e eu
precisamos impreterivelmente. E isso
é:
Ninguém pode morrer sem haver obtido
uma “Fresta para o Céu” para a vida
pessoal. Para comparecer na presença
de Deus e prestar contas, é indispen-
sável ter vivido uma vida com Deus.
Fomos à casa da filha Cherli, que
também reside com sua família, aqui no
condomínio, em São José dos Pinhais,
Curitiba, PR, porém minha alma estava
em constante oração dizendo: “Senhor
o que devo escrever por sua ordem,
para as pessoas que colocarão suas
mãos neste livreto”?
Não demorou, e eu me lembrei do que
me falou meu amigo Ademar Pawlowski,
que foi colega de estudos em São Bento
do Sul, Mato Preto.
Ele disse: “Pastor Mário, quando a noite

Ecos da Liberdade26



eu tenho tempo, ouço pela Internet as
mensagens do pastor Wilhelm Busch.
Digite: ePredigten von Wilhelm Busch
você ouvirá gravações deste pastor”. Eu
já havia ouvido o seu testemunho da
“Fresta do Céu” que acertou sua vida e
logo encontrei o seu testemunho intitu-
lado: “Você possui uma única vida”.
Em sua gravação o pastor Busch diz:
“Preciso dizer uma palavra muito
pessoal, espero que essa penetre até a
sua medula óssea: ‘Você possui uma

única vida e essa você pode perder’. Com
essa verdade começou a minha vida
com Deus, quando na guerra, de repente
alguém , e eucaiu morto ao lado
questionei: E‘Onde está este agora’?
eu sabia que ele vivia sem Deus como
eu. Portanto, ele estaria lá onde Deus
não está, e isso significa, que ele está
no inferno. No mesmo instante me
sobreveio uma terrível angústia, pois
eu havia pisado todos os mandamentos
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de Deus com os pés, e vivia sem ELE, por
isso a pois euangustia me pegou,
imaginava o que seria se eu também
recebesse um tiro? De repente percebi
que: Deus é real e é terrível cair nas
mãos do Deus vivo. Heb. 10:31.

Após essa experiência, eu saí à procura
de um capelão militar, mas ninguém
conseguia me ajudar. Até que, finalmente
uma Bíblia chegou às minhas mãos e eu
encontrei o texto que dizia: ‘Jesus Cristo
chegou a este mundo para salvar aos
pecadores’.
Essa foi a frase que eu procurava:
‘salvar aos pecadores’. E eu era um
destes pecadores. Eu estava convicto
que, se eu queria ser salvo, precisava
achar a Jesus. Deus não quer que
sejamos perdidos e que corramos
para o inferno”.

Pastor Wilhelm Busch - *27. 03. 1897 † 20. 06. 1966.
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Um tiro mortal foi uma
“Fresta no Céu”?

Sim, este tiro foi uma enorme “fresta”
que abriu o céu, para que milhares de
pessoas pudessem entrar para glória
eterna.
A experiência do pastor Busch,
aconteceu durante a Primeira Guerra
Mundial, e eu questionei:
“Qual foi o motivo que um jovem foi
morto por um tiro, e o outro ao lado
recebeu uma “Fresta no Céu”, que se
transformou em luz divina para o
mundo”?
A razão foi que este jovem foi filho do
pastor Wilhelmcom o mesmo nome,
Busch.
Sua mãe foi uma fiel testemunha de
Cristo, também seus dois irmãos
Johannes e Friedrich Busch, foram
teólogos.
Na Primeira Guerra Mundial, Wilhelm foi
ao campo de batalha, como oficial do
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exército e naquela época, ele vivia muito
distante dos caminhos de Deus.
A fresta no céu foi resultado da oração
de seus pais, e esta transformou o filho
pródigo, em uma das testemunhas mais
brilhantes do evangelho.
O pastor Wilhelm Busch brilha ainda,
após 100 anos. Seus livros já foram
traduzidos para mais de 36 idiomas.
Tudo isso foi resultado do tiro que
acertou o soldado. A parabala foi usada
chamar o filho Wilhelm Busch,pródigo
ao arrependimento e abrir uma fresta no
céu.

Deus usou um “tiro” para abrir o céu e
falar de forma direta do valor fundamental
da vida, comunicando ao jovem que:
“Jesus veio ao mundo para salvar os
pecadores”.
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Você é pródigo e espera por um tiro

que acerte alguém ao seu lado?

Muitos filhos pródigos foram acer-
tados, morreram e nunca mais voltaram
para casa do Pai.
Seus pais, avós e irmãos estão orando
por seu retorno aos caminhos de Deus?
Temos mais de 22% de evangélicos no
Brasil, porém temos um percentual de
pródigos/as maior que podemos
imaginar. Temos também milhões de
católicos não-praticantes perdidos.
Jesus disse que a metade adormeceria
batendo na porta fechada. Mt.25: 1 – 13.

Aqueles que vivem sem Deus, adorme-
ceram e tem o nome de que vivem, mas
estão mortos, se não se arrependem, irão
para o lugar onde Deus não está.
Volte também você que está perdido
para Deus, antes que seja tarde
demais.

Aguardo seu testemunho. Mário Hort
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