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A tinta de Deus para
pobres e ricos!
Embarquei sozinho, as 18h30 em M. C.
Rondon, PR, para escrever em nossa
segunda residência em Curitiba. Pernoitei no hotel “rodante” da VAN, no abrigo
do restaurante Três Pinheiros, em Guarapuava e no dia seguinte segui viagem.
Neste trajeto fui abordado por dois
andarilhos num posto de combustíveis e
logo decidi abordar todos que eu encontrasse a beira da BR 277. Encontrei seis
em 150 km e
tive diálogos
com quatro
deles, que
fizeram cair
a “tinta de
Deus” sobre
a minha alma.
O idoso senhor Valdir estava todo molhado, pois alguém lhe havia jogado água e
desferido um golpe contra sua cabeça.
Ao lhe falar de Deus, ele perguntou duas
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vezes: “Você é Deus”. Eu me senti ofendido por suas perguntas, porém após
uma breve oração, ele estendeu sua mão
e disse: “Estou curado” e batia em sua
cabeça, demonstrando que não sentia
mais a dor do golpe.
Certamente ele teve a impressão que
um anjo de Deus lhe estava visitando em
sua angústia. Essa é uma das mais
lindas cores da tinta de Deus, que é derramada sobre pessoas nas favelas, nos
casebres das matas, em palácios e pode
ser derramada sobre ricos e pobres.

A tinta de Deus já caiu sobre a sua alma?

3

A tinta caiu sobre os que
esperavam por ela
Os holandeses dizem: “Onde se planta
muitas tulipas, Deus derrama suas latas
de tinta”.
Foi isso que aconteceu quando havia 120
pessoas reunidas em Jerusalém.
Naquela reunião estava um grupo de
homens e mulheres, doutores e gente
simples, porém todos aguardavam a
promessa das “latas da tinta” de Deus,
(At 1:4) para colorir a vida e cultura de
povos, raças e línguas, em todos os continentes e sobre todas as ilhas.
De repente veio do céu um som, como
um vento forte e encheu toda a casa, e
foram vistas línguas repartidas, como
que de fogo, as quais pousaram sobre
cada um deles e todos foram cheios do
Espírito Santo e começaram a falar
outros idiomas.
Naquele dia, Pedro um homem simples do grupo explicou o que havia acontecido.
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Foram vistas línguas repartidas, como
que de fogo sobre cada um deles

Através da palavra de Pedro, a “tinta de
Deus” veio sobre quase 3.000 pessoas,

de 15 diferentes nacionalidades. Pois
eles ouviam o grupo falando em seus
próprios idiomas. At. 2: 1 – 4.
Imediatamente a “tinta de Deus” o Espírito Santo caiu sobre quinze diferentes
nações.
Mas, essa “tinta” inicialmente foi também o sangue dos mártires, que coloriu
os campos com o vermelho do seu sangue, durante 300 anos da era cristã.
A tinta de Deus já caiu sobre a sua alma?
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Atualmente cem mil cristãos são mortos por ano, por razões ligadas à fé. O
dado foi revelado pelo observador da
Santa Sé na ONU, no dia 28/05/2013,
12h45 - informou a Rádio Vaticano.
Você e eu necessitamos que essa “tinta
de Deus” o Espírito Santo seja derramada sobre a nossa vida, pois só dessa
forma o mundo
poderá ver os campos da plantação
de Deus, coloridos
por bons exemplos.
Não só com “aleluias”, mas em “plantas” que glorificam
a Deus por nossas
boas obras.
Jesus disse que
nos últimos tempos, muitos trairão uns aos outros, falsos
profetas enganarão a muitos e o amor
esfriará em quase todos, mas aquele
que perseverar até o fim será salvo.
Mt. 24:10-13
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Vamos clamar a Deus pedindo que ELE
derrame sua tinta sobre nós e nos mantenha fieis, honestos e sinceros até o fim.
Essa é a “tinta” que deve ser vista entre a
corrupção de nossos dias.
Sua alma pode receber a “tinta”
do Espírito Santo agora mesmo.
Deixe seus afazeres, procure um lugar
apropriado para ficar por um único minuto diante de Deus em oração. Dobre seus
joelhos, faça um momento de silêncio e
receba a unção da “tinta” de Deus. Essa
“tinta” pode colorir sua alma no leito da
angústia e dor, mas também no trabalho
em pleno expediente.
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A tinta de Deus para um
fazendeiro milionário
Um fazendeiro possuía muitas terras,
gado, ovelhas, camelos e muitas famílias
a seu serviço. Ele residia na região do
Iraque no Oriente Médio.
Porém sua maior riqueza foram os seus
sete filhos homens e as três filhas, e
todos celebravam a “tinta” que Deus
havia derramado sobre a vida do pai.
Toda região sabia, até o diabo, que o
segredo deste homem chamado Jó, foi
sua integridade, justiça e o seu temor a
Deus, e que ele evitava sempre de fazer
o mal.
O fazendeiro também sabia que a “tinta
de Deus” poderia virar cinzas, pelo mal
que fosse praticado por seus filhos.
Temendo exageros, quando eles se
ajuntavam para comer e beber com as
dez famílias, o pai, de madrugada fazia
um altar para cada família e clamava a
Deus pela misericórdia sobre os filhos.
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A tinta de Deus na vida de Jó chamou
atenção do inferno, que ficou invejoso
com a beleza dos campos e das dez famílias e do homem íntegro, justo e temente a
Deus. Não temos notícias de desvios dos
filhos nem da corrupção, de algum administrador do império de Jó.

Crise infernal em pleno sucesso
Certa noite as dez famílias estavam no
banquete na casa do irmão mais velho,
quando chegou um mensageiro e disse:
“Jó seus empregados estavam lavrando
A tinta de Deus já caiu sobre a sua alma?
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a terra, e os jumentos pastavam, então
chegou um bando, matou os seus
empregados e levou tudo”.
Enquanto este ainda falava chegou outro
mensageiro e disse: “Caiu fogo do céu
sobre as ovelhas e os empregados e
matou a todos”.
Enquanto ele ainda falava chegou outro
homem e disse: “Vieram três bandos
atacaram os camelos e os levaram e
mataram os seus empregados”.
No mesmo instante veio outro mensageiro e disse: “Jó, seus filhos e suas filhas
estavam no banquete, quando de repente um vento forte atingiu a casa que desabou e eles morreram todos”.
Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o
seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se
com o rosto em terra adorou a Deus e
disse: “Saí nu do ventre da minha mãe, e
nu partirei. O Senhor o deu, e o Senhor o
levou louvado seja o nome do Senhor”.

Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a
Deus de coisa alguma. Jó 1: 13 - 22.
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As latas da tinta de Deus
dobraram após a provação

Quanto tempo durou a prova de Jó?

A Bíblia não nos dá uma resposta, porém
como ele recebeu tudo em dobro, após
ser aprovado imagina-se que o sofrimento durou menos de ano.
Jó viveu 140 anos após a prova de fidelidade, assim se calcula que ele estava
com 70 anos de idade na provação.
(Conforme Seder Olam Rabbah e o Talmude)
A tinta de Deus já caiu sobre a sua alma?
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A tinta de Deus cobriu
novamente a vida de Jó
Todos os seus irmãos havia se afastado
de Jó quando ele estava com úlceras, dos
pés a cabeça.
Três amigos vieram para acusa-lo e lhe
causaram grande desgosto, inclusive
sua esposa o aconselhou, que negasse
a Deus e morresse. Jó 2: 9 – 13.
Porém, ao término da provação, Jó
respondeu ao Senhor:
“Eu sei que o Senhor tudo pode e eu falei
do que eu não entendia; coisas que para
mim eram maravilhosas de mais, e que
eu não as conhecia. Eu lhe conhecia só
de ouvir, mas agora os meus olhos te
viram. Por isso eu me arrependo no pó

e na cinza”.
Então o Senhor abençoou o final da
vida de Jó, mais do que o início. Ele
teve o dobro de ovelhas, o dobro de camelos e o dobro de juntas de bois.
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Também teve ainda sete filhos e três
filhas. Em parte alguma daquela região
havia mulheres tão lindas como as filhas
de Jó. E ele lhes deu heranças junto aos
seus irmãos.
Depois disso, Jó viveu cento e quarenta
anos; e viu seus filhos e os descendentes
deles até a quarta geração. Então morreu, em idade muito avançada. Jó 42: 1 – 17.
Todos, inclusive os ateus enfrentam
provações, porém quem teme a Deus
pode esperar pela “tinta” de Deus e os
anjos podem nos servir. Mt. 4:11.

Cada vez que a minha fé é provada
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais
As montanhas e vales, desertos e mares
que atravesso me levam prá perto de Ti.
A tinta de Deus já caiu sobre a sua alma?
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Latas da tinta de Deus
para um pastor de ovelhas

Após escrever da experiência com o
andarilho, descrevemos a “tinta” que caiu
como fogo, sobre os discípulos e logo
descrevemos a “tinta” que caiu sobre Jó.
Deus observou o pastorzinho Davi; também o menino Samuel no templo, quando
ELE o chamou três vezes. 1 Sam 16: 11 – 13.
Não é essa uma das “menores”, e mais
belas “tintas” do amor de Deus?
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O jovem Davi cuidava do rebanho
tocando sua harpa e cantava louvores
a Deus.
Ele também
enfrentou um
urso e um leão,
arrancando a
ovelha da boca
das feras, em
nome do Senhor
e Deus viu sua fé, por essa razão ELE
derramou muitas latas de tinta sobre a
vida de Davi. 1 Sam 17: 34 – 37.
A primeira tinta de Deus caiu sobre ele,
quando o profeta Samuel derramou o
óleo da unção sobre a sua cabeça.
Assim ele se tornou rei, mesmo que
ainda continuou usando as vestes de um
simples pastor de ovelhas.
Porém não demorou e, ele foi chamado
para a casa do rei Saul, para tocar sua
harpa. Tudo isso aconteceu por louvar a
Deus nos campos junto ao rebanho.

A tinta de Deus já caiu sobre a sua alma?
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Deus observa as crianças
Crianças, adolescentes e jovens, vocês
são observados por Deus, pelos anjos,
pais, professores, líderes... E estes podem
ser como “latas da tinta” que Deus vai
derramar sobre as vossas vidas.

O jovem Davi continuou apascentando
ovelhas, mas diante de Deus ele já estava
com a “tinta” da unção como rei do povo
de Deus. Mais tarde, seu pai o enviou a
levar alimentos para seus irmãos que estavam na guerra. Lá ele ouviu os gritos do
gigante Golias e então venceu o gigante
com sua funda e cinco pedrinhas que tombaram Golias. 1Sam 17 -12 -50.
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Não abandone sua responsabilidade na
infância, adolescência ou na juventude, se
você deseja receber as “latas da tinta de
Deus” sobre a sua vida no futuro.
Seja uma criança
fiel, um adolescente de confiança e
um jovem com
responsabilidade.
Deus observou o
pastorzinho Davi;
também o menino
Samuel no tempo,
quando ele o chamou três vezes:
“Samuel, Samuel,
Samuel”, ele respondeu: “Fala Senhor,
que teu servo ouve. 1 Sam 3: 1 – 11.
Deus escolhe aqueles que, desde a infância correspondem a sua voz, no segredo de
suas almas.
Crianças e jovens obedeçam à voz suave
que fala em vossos corações, ela pode ser
o preparo para Deus jogar sua tinta sobre a
vossa vida no futuro.
A tinta de Deus já caiu sobre a sua alma?
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A “menor” lata da tinta de
Deus em Curitiba?

Fomos fazer entregas em Curitiba com a
VAN, mas sempre estamos a serviço
da reportagem, com ou sem microfones
e filmadoras.
Recolhemos as experiências com a
“tinta” que Deus derrama nos corações
de crentes, ateus, agnósticos..., e encontramos campos coloridos dessa tinta,
onde antes das reportagens, jamais imaginaríamos encontrar a “tinta de Deus”.
Nossa formação teológica, sem as
pesquisas pelo mundo, jamais aceitaria a
ação carinhosa de Deus, que descobrimos nas reportagens.
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Transcrevemos aqui o que um piloto de
voos internacionais, nos relatou das experiências pela distribuição dos livretos, que
ele faz com sua esposa:
A menina Alex, (nome fictício) de dois
anos e oito meses de idade, lutando
contra o câncer, em seus últimos dias de
vida solicitou que se lessem todos os
'gibis do pastor',
pois segundo ela,
após ouvir a leitura
do último gibi, Deus
a buscaria para o
céu.
Os familiares atenderam ao seu pedido e leram os livretos que eles possuíam.
Porém, por algum
motivo abandonaram a leitura diária,
quando então a menina perguntou: “Não
há mais gibis do pastor, para ler?” “Sim,
existe mais um último” disse sua mãe. (O
Amor de Deus I).
A tinta de Deus já caiu sobre a sua alma?
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“Então eu quero ouvir o último e receber ainda um abraço, então eu vou para o
céu”. - “De quem você quer um abraço?”
perguntou a tia. “De minha mãe”, afirmou.
Terminada a leitura, ela pediu o abraço,
tomou o livreto em suas mãozinhas, apertou-o sobre o seu coração e partiu
deitada sobre o colo de sua mãe.
“Creio que DEUS sabendo o melhor para
Alex, resolveu antecipar a sua partida”,
concluiu o piloto em seu relato.
Não é essa uma das “menores”, e mais
belas “tintas” do amor de Deus?
A tinta de Deus sobre
as crianças em Curitiba
Neide, a esposa do irmão piloto, solicitou
que ele nos relatasse outras três experiências das crianças que receberam os livretos:
Bruna, uma menina do primeiro ano escolar guardava com muito cuidado, o livreto
“O Amor de Deus I”, que ela sempre carrega consigo e o havia esquecido no colégio.
(Todos os nomes são fictícios)
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Certa noite, o relógio já marcava 22h00,
quando ela percebeu a falta do livreto.
Não houve consolo para a mocinha, a
mãe teve que ir até ao colégio para buscar o livreto. Por sorte da mãe, ela possuía uma chave do colégio e assim foi buscar o livreto preferido de sua filha.
Janete uma colega do colégio, coleciona os livretos que ela considera os seus
“livros de historias”. Sua avó deve lhe
fazer uma leitura
destes seus “livros”
todos os dias.
Flávia, outra colega das meninas
encontrou um hino
no livreto “Quase
não serve” que ela
canta todos os dias.
Sua turma recebeu
a tarefa escolar, de
fazer um resumo
sobre algo que
eles considerassem de suma importância. A classe apresentou o que eles
A tinta de Deus já caiu sobre a sua alma?
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consideraram o mais importante no livreto: “Quase não serve”.
Após transcrever os relatos eu saí solitariamente com nosso veículo de São José
dos Pinhais em direção de Curitiba, pela
Avenida das Torres. As pistas estavam
tomadas de luzes dos veículos saindo e
outros entrando para a capital. Mas, eu
sofria pela lembrança do quanto é difícil
colocar um livreto de 0,30 centavos sobre
o peito de uma criança, que está morrendo. O que mais me comoveu foi constatar que, quando havia poucos veículos na
cidade, muitos ajudavam e à medida que
aumentaram os veículos, diminuíram as
ofertas voluntárias e chegaram a uma
única no mês passado. Como pagarei e
edição que estou preparando? Virá “tinta do céu” para pagar a impressão para a
entrega gratuita?
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Alguém pagou este exemplar.

Clame a Deus conosco,
para que ELE envie
a “tinta” que precisamos,
para a distribuição gratuita.
A tinta de Deus já caiu sobre a sua alma?

23

A tinta de Deus na
cabine do caminhoneiro
O tempo estava se fechando sobre a
vida do caminhoneiro, quando Marcos já
havia perdido os seus dois caminhões e
retornava de São Paulo, ao volante do
caminhão, que outrora foi sua propriedade.
Ainda em São Paulo, ele fez uma parada
e enquanto leu um livreto Ecos da Liberdade, refletiu seriamente sobre a sua
vida.
Quando já era noite, entrando no estado
do Paraná, ele ouvia a música de um CD
evangélico.
Após a leitura e ao som do louvor do CD,
Deus jogou a “tinta do céu” sobre a
vida do caminhoneiro e a graça do
BOM PASTOR alcançou a sua alma.
A experiência com Deus, cruzando a
divisa de São Paulo ao Paraná foi tão
forte, que transformou a sua vida completamente.
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Passados mais de três anos, nossa filha
Djessica, chamou: “Pai, você pode atender o senhor Marcos”?

O homem estranho me abraçou como
se encontrasse um velho amigo. Eu precisei de alguns instantes para entender o
motivo da alegria do homem desconhecido. Eu pude entender a razão de sua
felicidade, somente quando Marcos revelou que ele já havia lido até mesmo,
alguns dos últimos livretos publicados.
A visita do caminhoneiro foi para mim,
como se Deus derramasse sua tinta
sobre a minha vida, por saber que a graça
de Deus alcançou o caminhoneiro.
Deus fez uma visita à cabine do caminhoneiro, para falar com ele pessoalmente e ele foi coberto com a tinta da misericórdia do Senhor.
A tinta de Deus já caiu sobre a sua alma?
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Marcos enchia os olhos de lágrimas,
enquanto me falava dos seus desvios no
pecado, pois esses “desvios” lhe trouxeram o prejuízo dos seus dois caminhões e
de uma perda ainda maior, que foi a
sua família.

Encontrou apenas sua roupa
Quando ele chegou à sua casa abriu a
porta e desejava recomeçar uma vida
nova, encontrou apenas a sua roupa.
Enquanto o motorista falava deste
momento, seu semblante parecia mergulhar no abismo pela tristeza que ele
relembrava, pois sua esposa havia abandonado o lar. Ela estava cansada de lhe
perdoar e não pôde mais acreditar nele,
mesmo que viesse de terno e gravata,
conforme ele próprio declarou.

Uma nova chance
Passado algum tempo a esposa lhe deu
mais uma chance, voltou para casa com o
filho e Deus lhes deu mais um filho.
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Nova prova de fé para o
caminhoneiro
Mas, não demorou e chegou outra
prova. Ele saiu do emprego com seu
antigo caminhão, porque tudo lhe parecia
fazer parte da velha vida, que ele levava
antes de sua conversão. Marcos conseguiu outro emprego por um salário muito
baixo, mas também esse ele perdeu.

Com as parcelas de um consórcio a
pagar, a noite caiu novamente sobre a
família e parecia que até Deus não estivesse com eles.
Após clamar ao Senhor, tocou o telefone, foi o seu ex-patrão que precisava de
um motorista. Assim ele voltou ao seu
velho emprego, no primeiro dia de
desemprego com o dobro do salário.
A tinta de Deus já caiu sobre a sua alma?
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A visita de Deus à cabine do caminhoneiro veio ao meu conhecimento, por
uma pequena igreja que Marcos visitou,
em Lindo Oeste, PR.
Ele sentia a necessidade de auxílio em
oração, passando por Lindo Oeste, procurou uma igreja e encontrou a família
do cadeirante Adelar, ajoelhada no templo, com eles obteve o nosso endereço.
A visita do caminhoneiro foi como se
Deus jogasse uma nova lata de tinta
sobre a minha vida, pois naqueles dias,
eu estive muito desanimado.
Heróis caminhoneiros, pilotos,
marinheiros, médicos, policiais,
agricultores...
Recebam nosso abraço e sintam
nosso amor especial por vossa
árdua tarefa, em todas as
jornadas e lutas de vossa missão.
Que a tulipa fotografada
especialmente para os leitores,
seja agora um presente
do céu para sua vida.
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A tinta de Deus pode cair
agora sobre a sua vida!
A mesa de sua casa será abençoada. Dt. 28
A esposa/o será santificada/o. 1 Cor 7:14.
Sua alma será resgatada da morte. Jo 5:24
Suas gerações viverão no refúgio do Senhor
de geração em geração. Sal. 90:1.

Se você permite Jesus entrar, Ele disse:
“Eis que estou à porta e bato. Se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo”. Ap. 3: 20.

Unicamente você decide se a “tinta” de
Deus pode ser derramada do céu, sobre
a sua vida. “Entrega o teu caminho ao
Senhor, confia Nele, e o mais o Senhor
fará”. Sal. 37: 5. Não importa qual seja a

sua angústia: Entregue o seu caminho
agora ao Senhor dizendo em voz alta:
“Senhor, a minha vida está em Suas
mãos, derrama sobre mim a graça segundo as Suas promessas. Amém.”
O mais o Senhor fará. Mário Hort
30

Ecos da Liberdade

Carimbo

A tinta de Deus já caiu sobre a sua alma?

31

Receba 30 diferentes livretos grátis
Escreve a Ecos da Liberdade
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