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Sua casa está edificada
sobre a rocha?
O relógio marcava 3h30 da madrugada, (2h30 no Chile) quando cheguei ao
hotel, no Sector Providencia, Santiago, no
Chile.
Antes de iniciar a escrita fui para as
ruas do bairro, e perguntei para dez pessoas:“Sua casa, vida e existência está
edificada sobre a Rocha?”.
Santiago o homem de nome de sua
cidade respondeu: “Não, pois eu sou
divorciado. A esposa e o filho residem em
uma residência e eu em outra. Isso não é
correto, portanto não tenho minha casa
edificada sobre a Rocha", afirmou triste.
"Não, eu faltaria com a verdade se
dissesse que minha casa está sobre a
Rocha," afirmou Arnaldo, um dos homens
que trabalhavam na calçada.
"Não, minha casa não está edificada
sobre a Rocha", respondeu pausadamente o senhor Ortiz.
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Quem ouve as minhas
palavras e não as pratica
Entre dez pessoas não encontrei um só
crente católico ou evangélico.
"Quem ouve estas minhas palavras e
as pratica é como um homem prudente que
construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu à
chuva, transbordaram os rios, sopraram os
ventos e deram contra aquela casa, e ela
não caiu, porque tinha seus alicerces na
rocha. Mas, quem ouve estas minhas
palavras e não as pratica é como um
insensato que construiu a sua casa sobre a
areia. Caiu à chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram contra aquela
casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda".
Mateus 7:24-27
Escrevo aqui em Santiago, porém acabo
de receber notícias de graves enfermidades
e falecimentos de pessoas de vários países e
ajoelhado para oração, me sobreveio uma
tristeza muito profunda.
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Lembrei das quedas de “edifícios”
de pessoas amigas, que fingiam estar
sobre a rocha. Amigos da Europa,
Canadá, Argentina, Paraguai e do Brasil de
Norte ao Sul.
Tenho lembranças tristes de pessoas
de vários seguimentos religiosos e vejo
que Jesus tem razão, quando afirmou: “E
foi grande a sua queda".
Aqueles que só fazem de conta que
estão sobre a Rocha Jesus Cristo, mas às
escondidas vivem na prática adversa das
palavras de Jesus, causam uma grande
“queda” nos edifícios de suas gerações,
tanto de vergonha como de dor e sofrimentos eternos.

Ninguém se
engane, porque
tudo o que
semeamos, é isso
que ceifaremos.
Gal. 6:7
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Como se constrói a casa
sobre a areia?
No restaurante aqui em Santiago, vi as
imagens de taxistas acusados de incendiarem ônibus, para ganhar mais corridas.
A casa construída sobre a areia caiu
quando os homens, que escondiam seus
rostos foram algemados e colocados no
ônibus dos militares, que estavam fazendo
a prisão dos taxistas.
Essa é uma queda terrível de pessoas
que não praticam os ensinamentos de
Jesus, mas praticam as ordens do "ladrão"
que veio para roubar e matar. João 10:10.
Como foi construída a casa dos
taxistas sobre a areia? Pela ideia incendiária que veio do inferno. Infelizmente até
os familiares dos taxistas viverão nas ruínas da vergonha, após muitas décadas,
porque os filhos e netos herdarão a “casa” construída sobre a areia.
Ecos da Liberdade
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Gravidez pode ser casa
construída sobre a areia?
Encontrei uma senhora jovem, que
parecia estar nos últimos dias de sua
gravidez e lhe perguntei: “Senhora, sua
casa está edificada sobre a Rocha?”
"Minha casa está na maior da
confusão", afirmou enquanto as lágrimas
vertiam dos seus olhos, de forma tão forte
que eu apenas lhe falei como um pai, na
tentativa de consolá-la com poucas
palavras.
Milhões de casas são "construídas"
pelo o sexo na areia, por homens e
mulheres irresponsáveis, que se divertem
na sexualidade. Com a depravação do
ensino da promiscuidade para crianças,
haverá avalanches de “casas” caindo e
surgirá um genocídio pelo ensino das
ideias absurdas da ideologia dos gêneros.
Haverá gestações de meninas, mais
que nunca. Apenas divulgar fotos da
sexualidade de crianças é crime e já levou
muitas pessoas aos presídios.
Sua casa está edificada
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Como agora, os menores desinformados saberão avaliar a avalanche de ensinos que os induz a promiscuidade?
A gravidez é uma das épocas mais
belas da vida do casal e da família, mas
essa "casa" precisa dos alicerces sobre a
Rocha.
Porém, a gravidez
de uma menina, ou
de uma jovem sem o
responsável, pode
trazer a maior tempestade, até mesmo
para senhoras honradas, que engravidaram "sobre a areia" em
pecado de traição.
Milhões de crianças são abortadas, e
se tornam os horrores para mulheres e
homens criminosos, que se arrastam com
o “fardo” na consciência, que atormenta
suas almas.
A gravidez pode ter uma casa construída sobre a rocha, e então será o maior
presente de Deus para a família.
Ecos da Liberdade
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Casa sobre a areia é ser
destituído da graça de Deus
Em mais de 20 países constatamos que
muitos entrevistados estão tristes por sentir,
que sua casa está edificada sobre a areia.
Em João pessoa, PB, o Sr. Dalmo disse:
"Eu sou religioso, participo de todas as
missas, mas ainda não tive um episódio com
Deus".
Em São Luiz no MA, uma senhora disse:
"Não, não há sangue do Cordeiro nos umbrais
da porta de meu coração".
Em M. C. Rondon, um homem olhou triste
para mim e perguntou: "Posso dizer a
verdade? Estou muito longe de Deus".
Aqui em Santiago o homem disse
pausadamente: "Devo dizer a verdade. Eu
não vivo sobre a Rocha". (veja pg. 01)
Um homem de estatura alta, pediu por um
cobertor. Quando ele olhou para nosso
edifício, disse: "Eu também já tive tudo isso",
tomou seu cobertor e saiu para a noite escura
e fria.

Viver destituído da graça de Deus é ter
sua casa edificada sobre a areia.
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Quem ouve estas minhas
palavras e as pratica
Viver com Deus pela fé é ter sua casa
edificada sobre a Rocha, mas o segredo é
ser praticante.
A Escritura diz: "Até mesmo os demônios crêem, e tremem! Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil?”
Tiago 2:18-20
Quem são os praticantes?
Almoçando em um restaurante vi as
imagens da TV de Santiago, que anunciava
a saída de 350.000 veículos da capital, por
motivo da peregrinação de uma festa religiosa.
Um milhão de pessoas participou da
peregrinação. O que me chamou a atenção
foi a imagens da TV, que mostrava um peregrino que se arrastava como uma serpente
puxando uma miniatura da casa da santa.
Outros se moviam ajoelhados até a
imagem feita por mãos humanas, que são
como descreve o Salmo 115: 5 – 7.
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Quem busca benefícios não é
praticante dos ensinamentos de
Jesus.
O cristianismo está contaminado com:
Compre, Deus lhe dará em dobro...
Pague uma promessa e você alcançará.
Arraste-se de joelhos e você receberá...

Não faltam mercadorias, nem práticas
pagãs, enganando o povo e enriquecendo
as igrejas – que igrejas são essas?
Jesus disse:
“Quando orares, não sejas como os
hipócritas; pois se comprazem em orar em pé
nas sinagogas, e às esquinas das ruas,
para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão...
quando orares, entra no teu aposento
e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que
está em secreto; e teu Pai, que vê em
secreto, te recompensará publicamente.
E orando, não useis de vãs repetições, como
os gentios, que pensam que por muito
falarem serão ouvidos”. Mt. 6:5-7
Ecos da Liberdade
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Como sair do atoleiro
e subir na Rocha?
O rei Davi escreveu: “Ele me tirou de um
poço de destruição, de um atoleiro de
lama; pôs os meus pés sobre uma rocha e
firmou-me num local seguro”. Sal 40: 2.
Para viajar a Santiago no Chile, o vôo
saiu de Foz do Iguaçu até ao Rio de Janeiro
e precisei caminhar até a o portão de
embarque internacional.
Devidos problemas de saúde não suportei a caminhada, e escrevi para minha esposa no celular: “Não tenho como chegar ao
portão de embarque, e não encontro auxílio..."
Ao escrever essas
linhas, parou diante de
mim o auxílio, como
enviado por Deus. O
moço do carrinho elétrico olhava para o
outro lado, pois não
sabia que eu estava
clamando por socorro.
Sua casa está edificada
sobre a Rocha?
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Logo chegaram outras pessoas que
precisavam de auxílio, porém ele solicitou que eu sentasse ao seu lado.
Ao perceber essa gentileza, agradeci o auxílio que veio de Deus em meu
desespero e lhe comuniquei: “Estou em
viagem para o Chile, para escrever o
tema: ‘Sua vida está edificada sobre a
Rocha’”? Falei já com a mão sobre o seu
ombro perguntando para o homem desconhecido.
E Jackson respondeu: “Sobre essa
Rocha está edificada a minha vida pelo
Espírito Santo”. “Jackson, você pode
dizer como foi que você edificou a sua
casa sobre a Rocha”? Questionei curioso.
“Eu vivia na pior hora da minha
vida, pois havia engolido 30 capsulas de
cocaína. De repente surgiu diante de mim
a glória celestial em uma visão indescritível. Eu via e ouvia coisas maravilhosas,
mas os meus colegas de fumo não ouviam nem viam o que eu relatava.
Ecos da Liberdade
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Foi nesse momento quando, instantaneamente eu fui curado do efeito da
cocaína, e estive livre da morte e das
drogas", afirmou emocionado.
Jackson continuou: "No dia seguinte
eu avaliei tudo o que aconteceu e entendi
que eu precisava buscar ajuda espiritual
em alguma igreja. Mas eu não tinha a
mínima ideia de onde eu poderia encontrar alguma igreja.
Saí à procura quando encontrei um
amigo e lhe falei que estou procurando por
uma igreja.
Ele respondeu: “Então venha comigo,
pois estou indo para a minha igreja”. Fui
ao culto e apenas algumas semanas mais
tarde eu fui batizado, e continuo nesse
caminho, por mais de três anos, firme
sobre a Rocha desde aquele dia”, concluiu Jackson.
Deus teve misericórdia deste
homem e o resgatou não apenas de um
atoleiro, mas de diante dos portais do
inferno.
Sua casa está edificada
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Aprecio as entrevistas entre o povo,
pois ali ouço da ação de Deus, em lugares onde pastor ou religioso algum poderia chegar.
"Junto aos porcos" ele ainda teria
lembranças da casa de seu pai, e certamente amigos lhe aconselhariam: “Vá
para casa jovem. Seu pai tem tudo o que
você precisa”.
Jackson não tinha ninguém que
poderia lhe falar, com 30 capsulas de
cocaína. Seu estado foi terminal, sua
realidade seria a morte e o inferno. Mas,
até lá a mão de Deus o alcançou.
O Salmista escreveu: "Se subir ao
céu, lá tu estás; se fizer no inferno a
minha cama, eis que tu ali estás também”. Sal 139:8

Ecos da Liberdade

13

“Sai do atoleiro
na prisão”
Um dia antes de embarcar para o Chile, recebi uma
carta de Tiago do presídio,
que escreveu:
"Aos cuidados do autor e editor Mário
Hort. Venho através desta com todo respeito para agradecer pelo ‘Projeto de
Deus’ das Organizações Ecos da Liberdade.
Estou buscando uma nova oportunidade de vida, e me deparei com o livro
‘Sua alma é um lindo Projeto de Deus’!
Assim que terminei de ler, me admirei
com tantas mudanças de vida, que Deus
fez nas pessoas que relatam suas experiências do antes de conhecer a Deus, e
como receberam o poder de Deus, que os
transformou suas vidas em novas pessoas, isso me trouxe expectativa para
viver.
Sua casa está edificada
sobre a Rocha?
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Eu me encontro no cárcere e adoro
leitura. Admirei o trabalho do Projeto
Deus das Organizações Ecos da Liberdade". Tiago concluiu sua carta com a
oração do livreto:
"Pai nosso que está nos céus. Em
nome de Jesus venho a Ti e clamo no
Espírito Santo: Tenha misericórdia de
mim e apaga todas as minhas transgressões, limpa-me de toda a maldade, cria
em mim um coração novo e puro, inscreva meu nome no Livro da Vida e faça de
mim uma nova criatura. Quero ser o projeto que o Senhor desenhou para minha
vida. Perdoa o tempo que desperdicei em
meus próprios caminhos. Amém. Agradeço pelo livro do livramento e de minha
vitória”. Tiago - Contagem, MG.
O livramento de Tiago o fez sair do
atoleiro e “escalar” a Rocha em Jesus
Cristo nosso Salvador, mesmo que se
encontra no presídio.
Ecos da Liberdade
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Marisol achou
a rocha pelo
desprezo de
seu pai!
Nosso amigo pastor Carlos, me buscou
de Santiago e levou até Vinha del Mar,
onde estive hospedado em sua casa
durante quatro dias, com sua esposa e os
três filhos. (Foto da capa deste livreto)
"Marisol, o que foi o impulso maior
para a retirada de sua vida do poço da
perdição para chegar a Rocha que é Jesus
Cristo"? Questionei, após ela nos servir o
almoço do domingo.
"Eu cresci em uma família com pai e
mãe e fomos seis irmãos, com a maioria de
filhos homens. Tive só uma irmã. O pai foi
muito agressivo em suas palavras e dava
todo valor aos filhos homens. Com isso eu
cresci na solidão e me sentia muito
solitária, pois tinha um pai em casa, mas na
verdade ele não existia para mim",
lamentou.
Sua casa está edificada
sobre a Rocha?

16

“Aos treze anos de idade alguém me
convidou para assistir ao culto de uma
igreja. Como eu queria ter amigos e não
viver sozinha, aceitei o convite.
Encontrei uma igreja grande e
lembro muito bem, que o pastor perguntou no final daquele culto: ‘O que aconteceria com sua alma, se você fosse
chamada a comparecer na presença de
Deus? Onde você passaria a eternidade
se agora terminasse a sua vida?
O pastor enfatizou repetidas vezes,
que aqueles que não estão preparados,
não podem entrar para a glória de Deus’”,
lembrou Marisol.
"Eu senti muito medo, pois mesmo
com apenas três anos de idade, entendi
que não estava preparada para ir com o
Senhor, porque eu não o conhecia e não
sabia quem é Deus," afirmou.
"Quando o pastor fez o convite para
chegar ao altar, eu aceitei o convite e fiz
a oração da entrega de minha vida.
Ecos da Liberdade
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Por mais que eu não sabia o que eu
havia feito com minha oração de entrega,
nos estudos bíblicos, nas reuniões dos
jovens e nos cultos da igreja eu descobri,
que eu possuía uma nova família. Agora eu
também tinha um pai e novos irmãos e
minha solidão desapareceu. Pois, eu vivi
rodeada de amigas, famílias, pais e mães e
tinha com quem compartilhar alegrias e
tristezas, e com Cristo eu não estava mais
na solidão.
Eu podia rir a vontade, ser livre, estava
abrigada e não precisava mais ter medo do
pai, mas havia quem cuidasse de mim, e
dessa forma eu comecei a crescer",
afirmou aliviada. “Na medida que passou o
tempo, eu percebi que surgem dificuldades,
ventos, tormentas e minha 'casa' foi
atingida, mas não caiu, porque está
edificada sobre a Rocha em Jesus Cristo",
concluiu. Marisol Barlow, Vinha del Mar, Chile.
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Uma bala para o padrasto
e alistado para a guerrilha?
Carlos foi criado em uma casa sobre
a areia. Recordando aqueles tempos ele
disse:
“Minha vida foi muito agitada, vivendo
com um padrasto que batia em minha
mãe. Desde a infância eu vivi várias
cenas de violência, até que aos quinze
anos, confrontei o padrasto e o ameacei de morte”, lembrou.
“Ao servir no exército, estive em uma
escolta armada, quando passamos próximo a nossa família e eu fui visitar minha
mãe.
Ecos da Liberdade
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Como estive em serviço, fui com
todo o armamento e me encontrei com
meu padrasto. Entrando no pátio da
casa, vi o padrasto distante há 40
metros, e logo me veio à mente, cumprir minha ameaça de morte.
Coloquei a bala no fuzil e engatilhei
a arma, porque ele foi muito cruel com
minha mãe, e nossa família", justificou.
"Quando ele já estava há uma
distância de dez metros diante de mim e
me viu, baixou a cabeça, e quando eu vi
essa sua atitude, pensei: ‘não vale a
pena gastar 150,00 pesos chilenos,
pela vida deste homem’. (a bala devia
ser paga por mim)
Este pensamento me livrou de me
tornar assassino, e não sei o que teria
acontecido com minha vida, se houvesse atirado. Essa foi uma experiência
muito forte com o padrasto”, suspirou
aliviado.
Ecos da Liberdade
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“Após o serviço militar, me alistei com
um grupo de amigos do exército, que me
convidou a refazer a guerrilha da Nicarágua e de El Salvado. Tínhamos instruções
de guerrilha e este seria um "trabalho",
pois não possuíamos nada neste mundo,
eu tive só a minha mãe e prometemos
assinar o contrato na Argentina.
Porém, dois meses antes da assinatura eu fui resgatado pelo Senhor, que me
livrou dos planos atrozes e Deus me
impediu que eu me tornasse um mercenário da morte”, afirmou.
"Dois meses depois de minha
conversão reconheci que seria necessário viajar para visitar meu padrasto, e pedir
perdão, por minha intenção criminosa
contra ele. E foi isso que eu fiz. Desde
então, sempre que o encontro posso
abraçá-lo com muito amor e acariciar o
meu velho padrasto", concluiu o pastor
Carlos Barlow.
Sua casa está edificada
sobre a Rocha?
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Um homem
perigoso edificou
sua casa
sobre a Rocha
Aos 21 anos de idade eu fui um
homem cheio de ódio e violência.
Sentei no banco de uma praça e me
senti muito solitário, quando chegou um
grupo de jovens para pregar o evangelho.
Eu estava cheio de raiva contra Deus
e quando eles começaram a pregar, falavam individualmente com as pessoas,
então eu decidi, que se alguém se aproximar de mim eu bateria nele.
Permaneci em meu banco esperando e
estive apreensivo de ódio. Para minha
surpresa chegou uma jovem pequena,
1,50m, frágil e me falou do evangelho.
A experiência horrível com meu padrasto que batia em minha mãe, me fez prometer que jamais eu seria agressivo contra
alguma mulher.
Sua casa está edificada
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A jovem dialogou comigo e me convidou para assistir o culto no domingo.
Para livrar-me da jovem eu prometi
que iria. Ela estendeu a sua mão e perguntou: “Palavra de homem”? E eu
lhe disse que sim.
Mas, no domingo não fui a igreja e
na segunda-feira, senti medo de me encontrar com aquela jovem na rua, que
poderia dizer que sou “meio homem”.
Na terça-feira fui ao culto, e procurei
sair rapidamente no momento do convite para aceitar a Jesus no altar. A pastora dizia: “Onde você vai passar a
eternidade”? Eu apenas respondi
para mim mesmo: “Céu e inferno não
existem”. Porém surgiu uma dúvida em
mim e eu pensei: “Pode ser que existem”, e logo a pastora pediu que levantasse a mão, e que fosse até o altar, e
eu fui, mas pensando:
Sua casa está edificada
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“Eles estão me enganando”.
Então oraram por mim, e imediatamente chegou àquela jovem que estava
muito feliz. E ela perguntou: 'Você sentiu algo'? Eu respondi: “Nada, absolutamente nada”.
Comecei a sair da igreja, quando
um jovem veio falar comigo e disse que
eu precisava ler a Bíblia, e eu respondi
que não tenho Bíblia. Então o jovem me
entregou a sua Bíblia e eu a escondi
debaixo de meu casaco e braço, por
vergonha de andar com uma Bíblia.
Eu ainda estava na condição de
não crer em Deus. Comecei de ler a
Bíblia, mas tive um problema em minha
casa, e de repente joguei a Bíblia no
chão, pois considerei que tudo seria
loucura. Meia hora depois lembrei
que a Escritura não é minha, e que devo
devolvê-la.
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Ao levantar a Bíblia encontrei uma
frase escrita em vermelho: “Filho, teus
pecados estão perdoados”.
Essa palavra me impactou, mas fechei
o livro e o deixei ali. Num sábado deitei e
senti muito calor, quando tive uma experiência que foi forte para mim, porque percebi que alguém estava em meu quarto.
Então perguntei em voz forte:
“Quem está aqui?” Naquele instante ouvi
uma voz que disse: “Eu estou contigo”.
Lembrei então dos últimos dias e falei:
“Se você é Jesus, então fala-me novamente. E novamente surgiu a voz que
disse: “Eu estou contigo”.
“Meu corpo se desarticulou, pois a voz
transpassava meus ossos e minha pele, a
sensação foi horrível. Angustiado eu perguntei: “Se você é Jesus, a quem os
evangélicos anunciam, fala-me mais
uma vez, e então eu falei sempre do
Senhor”.
Sua casa está edificada
sobre a Rocha?
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Então por terceira vez, veio à voz que
disse: “Eu estou contigo”. Após isso,
comecei a chorar, chorar e chorar. Meus
familiares acordaram e me perguntavam:
'Filho, o que está acontecendo com você,
diga o que?'. E eu dizia nada, nada e
somente chorava.
Essa experiência me fez entender
que Jesus é real, verdadeiro e que ELE
existe.
Eu não o procurei, mas ELE me encontrou. Desde aquele dia eu me senti perdoado, amado e nunca mais deixei de pregar o
Nome de Jesus, anunciando que ELE é o
caminho, a Verdade e a Vida.
E aquele que se encontra com Jesus
está seguro, porque a sua casa está edificada sobre a Rocha.
Nenhuma tormenta move esta casa e
nenhuma inundação a leva.
Jesus Cristo é a Rocha para todos
os que NELE crêem. Amém e amém.
Carlos Borlow – Viña del Mar, Chile.
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Sua casa está edificada
sobre a Rocha Jesus Cristo?
Sua alma está abrigada por Cristo em
Deus? Sua morada na eternidade será
na glória que Jesus foi preparar?
Jesus disse: “Na casa de meu Pai há
muitas moradas; se não fosse assim,
eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos
lugar. E quando eu for, e vos preparar
lugar, virei outra vez, e vos levarei para
mim mesmo, para que onde eu estiver
estejais vós também”. João 14:2,3
Marisol teve um pai que não a amava,
e Carlos sofreu no terror da violência de
seu padrasto, mas eles acharam uma
nova vida ao ser colocados por Deus
sobre a Rocha de Jesus Cristo, e na
comunhão da igreja.
Você precisa ser achado por Deus e
deve edificar sua casa sobra a
Rocha.
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Aceite o convite de Deus, talvez seja
sua última oportunidade.
Colhemos os relatos de salvação no
Chile, mas o braço que se estende para
sua vida vem do trono da graça de Deus.
Clame agora, em alta voz, mesmo
que seja apenas no mais profundo de sua
alma, com as seguintes palavras:
“Senhor, nosso Deus e Pai, das profundezas da minha alma, eu suplico tenha
MISERICÓRDIA de mim, e resgata a
minha alma. Eu quero viver a partir de
agora sobre a Rocha, pela fé em Jesus
Cristo. Apaga todos os meus pecados,
livra-me do meu passado. Inscreva meu
nome no Livro da Vida. E edifique a minha
casa sobre a Rocha. A partir deste
momento a minha vida é sua para sempre.
Amém”.
Aguardo o seu testemunho! Mário Hort
E-mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br
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