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A construção emocionante de
um edifício matrimonial

Tudo começou com dois pares de olhos,
as “janelas”, que doincendiaram a chama
amor entre dois corações. De repente
também as “portas” se abriram com a
pétala de uma flor sobre a palma da mão
de uma moça. O jovem colocou sua mão
sobre aquela pétala e logo as paredes do
edifício conjugal se ergueram no peito de
uma argentina e de um brasileiro. Natalia e Mário

Os dois caminharam de mãos dadas até
q u e o s l á b i o s d o m o ç o t o c a r a m
furtivamente, as bochechas da jovem. E,
décadas mais tarde o edifício conjugal
possui familiares dosquatro edifícios
filhos com os netos.
Nesses simples passos emocionantes do
casal foram lançados os fundamentos do
edifício paterno de Djessica. (A noiva da foto) Ela
por si abriu a porta do coração do Maiko,
com a gravação de seu primeiro CD. Agora
também eles precisam cuidar das portas e
janelas de seu casamento.

Ecos da Liberdade
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Cuide das Portas e
Janelas de seu Matrimônio II

Te m o s p o r t a s c o m c h a v e s d e
segurança, câmeras de vigilância, muros
altos com arrames eletrizados rodeando as
casas, porém as portas e janelas dos
matrimônios estão escancaradamente
abertas para tudo e para todos.
Quanto mais aparece“cheiro de pecado”
na Internet, TV, em revistas, tanto mais
abertas estão as “portas e janelas” da alma
de pobres e ricos, indoutos e cultos.
Porém, quando um único fio de cabelo
de nosso cônjuge é tocado em traição, tanto
o crente como o incrédulo fica furioso com o
assédio ao seu cônjuge, enquanto isso
telejornais e governantes promovem o
“assalto” à alma gêmea familiar.
O que está acontecendo com os “edifícios
familiares”, que ninguém protege? Porque
ninguém coloca câmeras de vigilância, não
há quem tranque as portas e janelas contra
o “assalto” da vida conjugal?

Ecos da Liberdade
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O matrimônio sempre será o dom supremo
do amor de Deus que o Criador colocou no,

coração do homem e da mulher, para a vida
conjugal.
O beijo arrepia corpo e
alma, pois é o prelúdio
d o a t o c o n j u g a l e
presente trazido do
paraíso para unir homem e mulher na união
matrimonial.
Leia este livreto duas ou três vezes e
empreste-o para outro casal, após tê-lo
regado com suas lágrimas por seu cônjuge,

entregue-o para um casal que você deseja
abençoar.
Estude o livreto durante vários dias e
semanas, na busca de “chaves de
segurança”, “câmeras de vigilância”... para
a sua vida matrimonial.
N ó s n ã o p o d e m o s f o r n e c e r
“equipamentos” para cuidar do seu
matrimônio, mas o Espírito Santo pode
lhe mostrar os lugares que você deve vigiar,
para não perder ou prejudicar o seu
casamento. osPeça que Deus lhe revele
pontos mais perigosos de suas atitudes.

Ecos da Liberdade
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Em Buenos Aires, uma jovem disse que

conheceu quando“buenos aires do céu”,

Deus lhe mostrou em sonho, em qual janela

os ladrões tentariam entrar

em sua casa. Após o sonho,

ela e sua mãe fecharam a

j a n e l a r e v e l a d a c o m

segurança dobrada.

Quando os ladrões chegaram

dois dias após o sonho,

tentaram entrar por aquela janela, mas não

conseguiram.

O papel que está em suas mãos com as

letras deste livreto, são letras dadas por

Deus, a fim de que sejavocê por si mesmo
inspirado por Deus pela leitura, enquanto

lhe são reveladas as “portas e janelas”, que

você deve vigiar em seus procedimentos.

Deus inspirou pessoas que pagassem o

papel impresso em suas mãos, e agora

você mesmo deve descobrir as “portas e

janelas” secretas de seu casamento, que

carecem cuidados e vigilância especial,

enquanto estuda esse tema.

Ecos da Liberdade
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Uma família possuía o primeiro volume
de nosso tema e assistiu a

“guerra” do casal vizinho, que se

agredia aos berros e gritos,

chegando até ao portão de sua

casa. O vizinho se apavorou
com a briga e resolveu intervir

na batalha, levando o livreto “Cuides das

portas e Janelas de seu Matrimônio” dizendo:

“Vizinhos tomem esse livreto, ele vai

resolver vosso problema”!
O casal ficou assustado com uma oferta
dessa natureza, tomou o livreto, se fechou
em sua casa e a bronca se acalmou.
Alguns dias mais tarde o vizinho devolveu o
livreto dizendo: “Aqui está vosso livreto, já
resolveu nosso problema”.
É possível ajudar a resolver a “guerra do
casamento” quando Deus entra em cena
pelo seu amor, acalmando os corações
con fusos po r pequenos con f l i t os
insignificantes.

Seja você membro da equipe de resgate dos
casamentos que estão ruindo.

Ecos da Liberdade
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É difícil voltar para casa, após
dizer: “Acabou!”

Foi apenas uma palavra que soou por três
segundos e a partir daquele instante o
orgulho ergueu entre“a cortina de ferro”
dois corações que choravam de saudades
um do outro.
É possível residir sob o mesmo teto e viver
divorciado e, ambos os cônjuges não
conseguem “voltar para casa”.
O caminho de volta para casa é longo,
íngreme, difícil de “escalar” como o pico de
uma alta montanha, mesmo que seja para
levantar do sofá e chegar ao
outro lado da sala, onde
está o cônjuge com quem, há
poucos instantes surgiu uma
“separação”, pela palavra:
“Acabou”!
Não acabou nada, apenas
surgiu uma palavra tola e logo
o orgulho dificulta o caminho de volta para
os braços do grande amor. Falta apenas
dizer: “Desculpe amor”!

Ecos da Liberdade
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A palavra “des-cul-pe” se

compõe de três sílabas.

Também “a-ca-bou” tem três sílabas,
seriam as duas letras a mais que impedem
poderosos homens e corajosas mulheres,
pronunciar: “Des-cul-pe”?
A palavra “acabou” ergue uma “muralha”
entre dois amantes que solenemente
prometeram dizendo: Na alegria e na dor,“

na fartura e na falta dos bens, até que a
morte nos separar, estarei ao seu lado”.
“A-ca-bou” deve ser substituído em nosso
vocabulário conjugal por: “Nós vamos
vencer”!
No Rio de Janeiro, em janeiro de 2012,
desabaram três prédios. Quando o edifício
de 18 andares caiu sobre o prédio de 10
andares e este tombou o edifício com
quatro pisos. Cada divórcio é início da
queda de vários edifícios. Ninguém
consegue calcular quantos “edifícios”
conjugais serão transformados em
“entulhos” por um único divórcio.

Ecos da Liberdade
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As separações interrompem
histórias de gerações

Em janeiro de 2012 a programação da TV
estava tomada pelas imagens da queda
dos edifícios no Rio
d e J a n e i r o , q u e
t r a n s f o r m a r a m
muitos sonhos em
entulhos. A tragédia
é lamentável, mas
ainda mais triste é a queda de edifícios
conjugais que estão “desabando” e
ninguém procura as falhas na estrutura
conjugal do século XXI.
Não há equipes para resgatar os feridos
debaixo dos escombros conjugais. Há
pessoas debaixo dos “escombros ”
familiares gritando e eu as ouço nas
entrevistas e não posso escrever uma só
palavra pronunciada pelas vítimas, que
estão presas nas “ferragens” da separação
e do divórcio, na solidão sem condições de
respirar, mas ninguém procura por elas.
Alguns casais seguem dormindo na
mesma cama, mas vivem separados em

Ecos da Liberdade
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seus corações até que a morte os separar.
Um homem infeliz, no seu desespero saiu
contando para todos, que completava cinco
anos que vivia separado de sua esposa,
dormindo com ela na mesma cama.
Segundo ele, dormiam até de mãos dadas,
mas o inferno estava no peito do casal, na
cama, sala, cozinha e até na igreja.

Novo casamento não elimina

problemas conjugais!

Estando em Curitiba, recebemos um
telefonema e no final a pessoa disse: “Você
sabe que estou separado de minha primeira
esposa e casei novamente? Mas, apenas
troquei um problema por outro”.
Pleiteamos por casamentos unidos até que
a morte os separe, mas temos muitos casos
já irremediáveis, por essa questão
apelamos também para o seu segundo,
terceiro ou..., relacionamento: Faça um
novo começo para as suas gerações em
Cristo Jesus, começando a servi-lo a partir
da leitura deste livreto.

Ecos da Liberdade
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CAPÍTULO I
Cuide do trânsito

de sua vida conjugal!

Ao sair de São José dos Pinhais em
d i r e ç ã o a o
J a r d i m
B o t â n i c o d e
Cur i t iba , para
escrever essas
linhas, liguei a
sinal ização da

seta esquerda, para demonstrar que eu
queria entrar na pista da , oBR 277
veículo que vinha pela faixa direita da BR,
desace le rou e pe rm i t i u que eu
acelerasse para entrar na BR.
Foi uma das poucas vezes que percebi
essa gentileza de direção defensiva em
rodovias brasileiras. Os motoristas
despreparados preferem acelerar e
buzinar, dificultando o movimento de
quem chega de uma via secundária para
a preferencial.

Ecos da Liberdade
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Há mais de 45 anos, um professor de
teologia me perguntou: “Mário, o que é
correto ao se aproximar da autopista
pela via secundária? Ao perceber que um
veículo se aproxima, você deve frear no
acesso ou acelerar, supondo que o
veículo na autopista vai diminuir a
velocidade para facilitar o meu acesso?
O professor me ensinou que devo contar
com a gentileza do motorista na
preferencial, que vai cooperar com o meu
acesso, e para minha surpresa eu
percebi essa gentileza no trânsito
curitibano.
No dia seguinte trafeguei no mesmo
trajeto e repetiu-se a mesma situação.
Animado pela gentileza do motorista do
dia anterior, liguei a seta, acelerei meu
veículo, confiando na cooperação do
veículo que vinha na BR, e por pouco
causei um acidente, pois o motorista não
foi cortês.
Aplique a “direção defensiva” no
trânsito de sua casa, cuidando da
sobrev ivênc ia de todos os seus
familiares.
Ecos da Liberdade
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A falta de gentileza no trânsito da
vida conjugal

No dia de suas núpcias, uma noiva
estava observando os últimos detalhes
do seu vestido de noiva, diante do
espelho. era propriedade daO vestido
família do noivo e deveria ser bem
cuidado para a próxima noiva. A noiva
que se olhava de todos os lados no
espelho, deu um passo para trás para ver
um detalhe e por infelicidade pisou com o
sal to do seu sapato no vest ido,
rompendo-o na borda. Ela viu o noivo no
espelho que a observava parado ao seu
lado e percebeu que ele juntou os
punhos, como quem prometia vingança
pelo passo infeliz de sua noiva.
A noiva observou o gesto, enganchou-
se no braço do noivo e foi com ele para o
altar. oTerminando a cerimônia
religioso perguntou ao noivo: “Você
aceita sua noiva como legítima esposa e
promete...?” Ele solenemente respondeu
“SIM”.

Ecos da Liberdade
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Dirigindo-se à noiva o religioso repetiu a
pergunta, mas esta respondeu “NÃO!”
Assim, ali mesmo diante do altar,
terminou o casamento. Certamente ela já
havia percebido manifestos de perigo de
seu pretendente e simplesmente decidiu
não entrar no “transito” perigoso, com
quem juntou os punhos ao perceber um
minúsculo erro, daquela que seria sua
futura esposa.
Um passo para frente ou para trás pode
ser fatal na vida conjugal. Como no
trânsito por um único “passo” errado, um
veículo pode nos atropelar como
aconteceu com o punho de ódio do noivo.
O caminho para a vida eterna é estreito.
Estreito também é o caminho conjugal, o
relacionamento com empregados e
patrões, da mesma forma com fregueses
de quem depende o pão nosso de cada
dia. Mt. 7: 13 – 14.
O caminho fáci l conduz para a
desgraça, mas o caminho da vida é
estreito e exige cuidados até a morte.

Ecos da Liberdade
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Direção defensiva no casamento?

O acidente no trânsito entre os cônjuges
é e x t r e m a m e n t e p e r i g o s o , n o s
corredores de nossa casa e também nos
breves comunicados por telefone ou
internet.
O motorista aprovado com direção
defensiva sinaliza sua intenção com o
veículo em alta velocidade.
Infelizmente há poucas pessoas que
sabem conduzir seu veículo conjugal
com cuidados defensivos, para si
mesmos e para os outros.
A falta de delicadeza entre marido e
mulher, pais e filhos pode causar o caos
infernal, por um único descuido no
convívio familiar.
Os sentimentos conjugais estão na flor
da pele e na menina dos olhos.
Em nossos veículos temos para-
choques, para- lamas, c in tos de
segurança e airbags, mas na união
conjugal pode ser umuma única palavra
choque que causa feridas para sempre
na alma da vítima.

Ecos da Liberdade
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Não é apenas traição, adultério e
violência que causam traumas na alma,
também pequenos fer imentos na
“menina dos olhos da alma”, podem
cegar ou ferir profundamente.
I n f e l i z m e n t e o s c a u s a d o r e s
d i f i c i lmen te percebem seu mau
comportamento no “trânsito” da vida
conjugal e familiar.
Geralmente reconhecemos tarde
demais, que o descuido nas pequenas
encruzilhadas, no na horaleito conjugal
mais sonhada do matrimônio, causou
“choques” fatais na pessoa amada.
É difícil o que afirmamos? Sim, muito,
muito sensível e perigoso, porém é assim
e exige muitos cuidados para viver a
felicidade sonhada por todos para o lar.
A esposa fechou a “porta e disse”
“não” no momento delicado da alma do
marido, que desejava “desarmar” uma
tentação, fazendo amor com sua esposa,
e na armadilha, porque elaele pode cair
foi naquele momento de umaindelicada
luta escondida no seu coração sincero.

Ecos da Liberdade
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O marido fechou a “janela” e disse
“não” voltando ás costas para ela, que o
esperava toda arrepiada de vontade, mas
ele simplesmente virou para o outro lado
e dormiu, e isso após inúmeras
experiências similares.
Estou escrevendo do que meus ouvidos
ouviram e do que faz parte dos momentos
de maior tristeza, aconselhando pessoas
feridas na alma. Eu vi as lágrimas mais
“amargas” rolar dos olhos de esposas
jovens e sinceras.
Cuide do trânsito no de sua casa.corredor

Cuide nos em sua cama!movimentos

Cuide bruscasnas dos olhos!manobras

Cuide nas que você diz nopalavras

trânsito do dia a dia!
Cuide nos toques debaixo da mesa com
seu cônjuge! Há “cutucadas” perigosas
nos pés de seu cônjuge.
Cuide para não comcapotar nas “curvas”

amigos, ao se encontrar com alguém
carinhoso e astuto! Ele pode destruir
toda sua estrutura de felicidade conjugal.

Ecos da Liberdade
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CAPÍTULO II

Cuide na escolha
dos caminhos conjugais!
Há caminhos que parecem certos, mas
podem acabar levando para a morte.

Prov. 16: 25.

Joaquim, um jovem, viu uma moça
muito simpática que se havia convertido
em sua igreja. Ele também se decidiu por
Cristo e pediu a moça em namoro.Ambos
passaram um bom tempo juntos
preparando sua vida conjugal.
D u r a n t e u m a v i a g e m d e a ç ã o
evangelística para Joaçaba SC, a jovem
testemunhou de sua experiência com
D e u s e c o m o v e u f o r t e m e n t e a
comunidade. Mas, Joaquim, certo dia lhe
disse: “Eu vou voltar ao mundo, e volte
você para os caminhos de Deus”.
Vinte anos mais tarde, no dia do
sepultamento daquele moço, telefonei
para aquela jovem, agora esposa de
pastor perguntando se foi isso que

Ecos da Liberdade

Cuide das portas e janelas de seu Matrimônio II
18

aconteceu entre ela e Joaquim: Manuela
respondeu: “É verdade, e confesso que,
se ele não tivesse me deixado, eu teria
seguido com ele para o mundo”. (Nomes fictícios)

Aqueles que não querem chorar no
futuro, devem tomar cuidado no início de
seu relacionamento de namoro, que é
tempo para conhecer a alma um do outro.
Ao perceber os “punhos” de ódio ou
d e s i n t e r e s s e p o r D e u s d e s e u
pretendente, tenha cuidado dobrado.
Cuide das portas e janelas de seu futuro
casamento, antes que seja tarde demais.
Se você já é casado, cuide das áreas
deficientes de seu casamento, com
atenção dobrada. Todos os casais
possuem áreas de riscos. Alguém pode
ter sua deficiência por ser “gênio” em
alguma arte, outro tem seus perigos no
emprego e outros em “fraquezas”
hereditárias de seus antecedentes. É
importante que cada cônjuge conheça
suas próprias áreas deficiências para
mudar a história horrível que seus pais
lhe deixaram.

Ecos da Liberdade
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Escolha andar com Deus
antes das núpcias

Uma jovem disse para o moço que a
pediu em namoro: “Você sabe que eu vou seguir os
caminhos da igreja? Se esse caminho lhe serve, você
serve para mim, se não, não perca seu tempo”.
É difícil descrever a beleza do
testemunho desse jovem casal, no
convívio da comunidade. O jovem
recebeu as porquebênçãos do sogro,
ele já antes do casamento percebia que o
pretendente de sua filha, também
escolheu os caminhos de Deus para sua
vida pessoal.
Não case com alguém que não quer
servir a Deus. Por que ele não quer servir
ao Senhor? É porque decidiu ser infiel,
não obedecer aos mandamentos de
Deus e trilhar seus caminhos antigos.
Esse é o motivo pelo qual uma família
cristã é infeliz, ao ver um de seus filhos se
casarem com um incrédulo. 2 Cor. 6: 14
Jovens, tenham definição clara quanto
aos caminhos com Deus.
Ecos da Liberdade
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Não case diante do altar de Deus, sem
antes escolher os caminhos eternos para
sua vida conjugal. Isso seria usar o nome
de Deus em vão.
Não entre para a vida conjugal e familiar
sem “trilhar” pelos caminhos de Deus,
que são “trilhos” bem definidos para cada
curva e para todo o trajeto. João 14.6.
As famílias estão caindo na desgraça,
porque falta colocar a vida
dos seus familiares nos
“trilhos” de Deus.
P r o c u r e a i n d a h o j e a
Energia da Itaipu Celestial
para iluminar o “trilho” de
sua alma, casa e família. Sal.

119:105 - Solicite o livreto

As famílias que vivem nos
caminhos do mal conduzem gerações
para a desgraça.
A superlotação carcerária de meio
milhão de pessoas “enjauladas” é fruto
deste mal. A população carcerária se
compõe de 80% de jovens entre 18 – 24
anos de idade.

Ecos da Liberdade
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Por que as prisões estão
lotadas de jovens?

É porque os pais não andam nos
caminhos de Deus, os seus filhos não são
levados à água da vida em Jesus Cristo,
( J o ã o 4 : 1 4 ) consequen temente a
sociedade é agonizada por assaltos,
estupros e violência.
A culpa está debaixo dos telhados das
nossas casas familiares.
Famílias destruídas produzem jovens
delinquentes e crianças jogadas nas
ruas, mesmo residindo em casas
luxuosas.

Os filhos da sociedade

universitária estão com

menos educação que os da

geração de pouca formação

acadêmica, porque lhes

falta Deus.

Ecos da Liberdade
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CAPÍTULO III

Cuidados humanos e divinos
para proteger a “casinha” de

seu matrimônio

A l é invisível e“casinha” matrimonia
está escondida nos corações do casal,
mas na verdade essa união
representa as “Torres
Gêmeas da vida humana”.
O m a t r i m ô n i o é u m
gigante como as torres do
World Trade Center que
está sendo destruído por
gente com preparação
acadêmica, que perdeu o “Norte” da vida.
Esse pessoal condena a quem mata uma
raposa, mas promove o terrorismo
contra a vida familiar de pai, mãe e filhos,
querendo até eliminar a palavra pai e
mãe. Isso é ignorância acadêmica de
Sodoma. E não precisa de chuva de fogo
e enxofre para destruir essa filosofia, ela
é autodestruitiva. Gen. 19.

Ecos da Liberdade
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Humanamente é impossível cuidar
de seu casamento

Como a esposa pode cuidar da
“casinha” de seu matrimônio, se um
piscar de olhos de uma mulher estranha,
pode fazer “balançar” a alma de qualquer
homem, dependendo do seu estado
“emocional”.
Como o marido pode cuidar de sua
esposa, sendo que o melhor amigo é
capaz de roubar a esposa de seus
braços?

Há três atitudes humanas
para cuidar de seu matrimônio:

1° Ofenda a quem lhe assedia!

Não trate o malfeitor com: “Ah, não faça
isso”! “Ai, não me toque”...
Responda no mínimo com um olhar
rancoroso e de ameaça nos seus olhos.
Uma jovem foi assediada num ônibus e
ao desembarcar foi chorar amargamente

Ecos da Liberdade
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nos toaletes da parada do ônibus, porque
o assédio foi terrível para sua alma
jovem.
A moça nos escreveu uma carta
anônima, pois caiu em depressão,
chegando quase à loucura.

O assédio sexual é bandidismo que rouba
a alma de pessoas inocentes.

Pais assediam suas filhas e estas
chegam ao aconselhamento chorando,
enfermas e feridas na alma pelo próprio
pai, tio, padrasto...

2° Denuncie o assédio!

Comunique o assédio aos seus pais ou
ao cônjuge. Isso é cuidar do seu
matrimônio até a velhice.

U m a s e n h o r a i d o s a d i s s e - m e
apavorada: “Voltei do encontro da 3°
idade e tive que ameaçar um homem
idoso, por assédio em minha própria
casa”.

Ecos da Liberdade
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Uma jovem disse: “Meu pai me “usa” há
cinco anos”.
A pedofilia é combatida mundialmente,
mas acontece nas famílias de todos os
níveis sociais e religiosos.
Poucas vítimas conseguem denunciar
as pessoas “nobres” da sociedade, por
sent imentos de vergonha e pela
humilhação.
Senhoras, jovens, rapazes, meninas,
homens: “denunciem os assédios”,
porém:

Jamais digam falsos testemunhos!

Jamais interpretem mal!

Jamais denunciem mentindo!

9° mandamento: “Não dirás falso
testemunho contra o teu próximo.”
Gen. 20:16.
A denúncia falsa na verdade é crime
hediondo, porque pode levar uma pessoa
inocente à prisão, por um crime que não
cometeu. Isso seria terrorismo
inescrupuloso.
Não seja “carinhoso” com uma pessoa
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que tenta aterrorizar seu casamento com
assédios. Defenda as portas e janelas
do seu casamento. Não tenha amizade
com os “terroristas” de sua alma, mesmo
que seja alguém muito achegado.

3° Cuide de seu matrimônio
dizendo: “Eu e minha casa
serviremos ao Senhor”
Realizei a cerimônia nupcial de dois
jovens que não tinham firmes princípios
de fé. O tema foi: “Eu e minha casa
serviremos ao Senhor a partir de hoje”.
Enquanto eu falava olhei firme nos olhos
dos jovens e percebi quando o noivo me
respondeu com seu olhar como quem
dizia: eu e minha casa“A partir de hoje
serviremos ao Senhor”. Esse foi um
momento inesquecível que eu vivi
celebrando aquele casamento. E sempre
é um momento de felicidade, quando
encontro o casal no templo, vendo a
cont inuidade da decisão que foi
confirmada num simples sinal dos olhos
do noivo, diante de Deus no dia de suas
núpcias.
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Convide seu cônjuge para unidos
proclamar com Josué:

“Nós e nossa casa, a partir de
hoje serviremos ao Senhor”

Jos. 24: 15

Só Deus pode cuidar de seu
matrimônio

Somente a “Energia Celestial” pode
envolver a vida da esposa e lhe dar a
presença de espírito, respondendo
asperamente ao sedutor,
denunciando o “emissário”
do inferno, aquele que tenta
entrar pela “janela” de sua
alma, para corromper o seu
coração sincero e fiel.
Somente o Espírito Santo
pode evitar que um filho de
Deus sincero, seja seduzido por uma
pessoa mal intencionada, que no assédio
se transformou em , paraanjo do inferno
destruir a sua alma, talvez o coração de
um pastor sincero.
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Cuide das portas e janelas de seu
coração e não permita que os emissários
do inferno destruam o seu matrimônio e a
felicidade de suas futuras gerações.

Seu casamento foi consagrado
ao Senhor?

Milhares de casamentos são simples
“ajuntamentos”. É esse o seu caso?
Ainda há tempo para dizer: “Senhor, a
partir de hoje serviremos ao Senhor”.
Não há como voltar ao seu primeiro
matrimônio legítimo? Mas, existe alguma
forma legítima de fazer seu atual
casamento ser o mais perfeito possível?
Faça um começo a partir de sua decisão
por Cristo, para mudar o rumo de suas
futuras gerações.

Você nunca falou com Deus

sobre a sua vida matrimonial?

Entregue ao Senhor a questão
complicada de seu matrimônio!

Ecos da Liberdade
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Fale com um mensageiro de Cristo de
sua confiança com vida exemplar, para
regulamentar sua vida matrimonial!

Somente com a bênção de Deus é
possível cuidar de seu matrimônio.

E-Mail de Tayse: Eu gostaria de receber os
livretos. Li a edição ''Torres Gêmeas da Alma I'' e
mudei o meu pensamento a respeito do
casamento. Antes eu não dava muita importância,
se me divorciasse eu achava que iria ser a mesma
coisa e que nada iria mudar.
G r a ç a s a o l i v r e t o m e u

c a s a m e n t o e s t a d e p é

novamente. Tayse
O Senhor diz: Eu odeio o
divórcio ; eu odeio o
homem que faz uma coisa
tão cruel. Portanto, tenham
cuidado e que ninguém seja infiel à sua
mulher. Mal. 2: 16.

Não caia sob o ódio de Deus. Faça um
compromisso sério com Deus. Como
Ecos da Liberdade

Cuide das portas e janelas de seu Matrimônio II
30

você deseja a ajuda de Deus, sem viver
num relacionamento sério com Ele?
Portanto: Hoje, hoje, hoje! A partir
de hoje, você e sua casa podem
servir ao Senhor!
Para obter o auxílio de Deus escreva-
nos coloque sua história em algumas

linhas expressando sua dor ou alegria.

Suas palavras escritas já podem ser o

início do socorro de Deus para sua vida.

Escreva para:

E-Mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br

Sua correspondência pode ser como um

grito ao céu, mas também

louvor que libera o poder de

Deus que vem lhe socorrer.
Escreva agora mesmo.

O s e m e a d o r l a n ç a a s
sementes do alto de seus
braços, porém cada palavra
deste l ivreto é semente
lançada com lágrimas de um
peito com poucas forças.
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Receba cada “letra” como semente do amor
de Deus que brota da “Itaipu” de nosso
coração, para o bem de sua alma e família.

Faça um silêncio medicinal gastando
20 minutos diante de Deus!

Ouça o culto para a sua alma
acessando o Site:

Clique sobre “RÁDIO” e ouça o último ou um
dos 450 programas do
rádio no Site.
D i v u l g u e e s s e
“REMÉDIO” para seus
amigos pelo Facebook,
E-Mail, telefone...

Você pode ajudar a curar
almas e salvar vidas!

Participe da ação Ecos
da Liberdade para todo o Brasil,
sendo distribuidor em sua cidade!

Utilize os programas de rádio em

uma emissora local AM ou FM.

Compartilhe o Site com 10 amigos!

www.ecosdaliberdade.com.br
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Carimbo

Enviamos 20 diferentes temas
com 100 livretos grátis,

para quem nos escreve dizendo
que leu este comunicado.

Escreva para:
Ecos da Liberdade:

C. P. 100 – 85960 000 M. C. Rondon, PR. Brasil.
Telefone 045 3254 14 83

e-Mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br
Site: www.ecosdaliberdade.com.br
Autor e Editor: Mário Hort

Ofertas voluntárias
pagaram este exemplar.

Ajude você também!

Endereços bancários:
Bradesco: Ag. 3284-0 Conta: 18 620-1

HSBC: Ag. 0061 Conta: 20444-67
Itaú: Ag. 2967 Conta: 03797-5
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