A Luz do Céu
já brilhou
sobre sua vida?

A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?

Mário Hort1

Nova Iorque teve fundação em 1624 pelos colonos
neerlandeses, nomeada de Nova Amsterdã. A cidade foi
tomada pela Inglaterra passou ao Império Britânico, e
sendo seu nome alterado para Nova Iorque, depois que
o Rei Carlos II da Inglaterra concedeu as terras para seu
irmão, o então Duque de Iorque. Em Nova York são
falados cerca de 800 idiomas diferentes. A população é
estimada em 18,9 milhões. Wikipédia.

Grupo da Igreja Batista perguntando na rua:
“Você conhece a Luz do Céu?”

A Luz do Céu brilhou sobre o grupo
no Central Park em Nova York
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A Luz do Céu brilhou sobre uma
casa em Nova Jersey!
Já passaram mais de 30 anos, porém na
noite quando a “Luz do Céu” brilhou
sobre uma casa em Nova Jersey, uma
imagem se gravou em minha mente,
como recordação colorida e divina:
Após um dos 53 cultos evangelísticos
que realizamos no Canadá e USA, o
dono daquela residência viu a luz do céu
brilhar sobre a sua casa, em Jesus Cristo.
Ao colocar sua mão no trinco da porta
ele recuou e disse: “Hoje a salvação chegou para esta casa”. (Lc 19:9) Porque o
seu filho que estava perdido durante oito
anos, havia voltado para Jesus e essa
LUZ brilha ainda hoje de geração em
geração, na casa do pastor K. Kaefer.
Após aquele culto conhecemos a “SKY
LIGHT” de Nova York, porque o pastor
nos levou até a borda do rio Hudson, para
contemplar a “Sky light de Nova York”,
nos edifícios que atingem as nuvens no
outro lado do rio.
A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?
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A recordação daquela noite, quando
avistamos as luzes dos altos edifícios de
Nova York, fez nascer o tema deste
livreto, que foi escrito durante os sete
dias, quando eu voltei a cidade e estive
hospedado debaixo da Sky Light de NY.
Nas entrevistas tentamos saber se os
nova-iorquinos conhecem a Luz do Céu,
em Deus e em Jesus Cristo.
Logo ao chegar à Nova York perguntei
para sete pessoas, se elas conhecem a
Luz que brilha do céu em Deus e Jesus,
porém apenas Rony, que pedia esmolas
disse: “Sim, eu sou judeu, creio em
Deus e também em Jesus Cristo.” Foi
um momento que
me comoveu, quando pude abraçar e
fortalecer a fé
deste irmão. Só
esse encontro já
valeu fazer a viagem.
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O Senhor faça brilhar a luz
do seu rosto sobre ti!
A bênção sacerdotal
mais antiga diz:“O
Senhor faça brilhar o seu
rosto sobre ti e de ti tenha
misericórdia”. Num 6: 25.
Aqui em Nova York, já
encontrei várias pessoas, que disseram não saber o que isso
significa.
Entrei em uma igreja evangélica na
Broadway.
Na primeira oportunidade encontrei a
porta fechada. Na segunda encontrei o
secretário e ele solicitou que eu voltasse no domingo, quando certamente haveria várias pessoas que poderiam falar de
suas experiências, mas ele pessoalmente, não teria condições de falar da luz de
Deus em Jesus Cristo.
“Rias, (nome fictício) quando amanhece um dia, as luzes de Nova York se
A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?
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apagam. Mas, a Luz do Céu em Jesus
nasce para sempre, quando amanhecer
o primeiro dia da eternidade”, comentei.
Rias gostou do tema da pesquisa, mas
lamentou que ele não tivesse nenhuma
experiência pessoal.
O melhor que pode acontecer para uma
pessoa é quando o rosto de Deus brilha
sobre a sua vida. Onde quer que ela esteja ali à luz que brilha do céu, lhe mostrará
os abismos na noite escura, iluminará o
caminho estreito e lhe indicará o passo
certo, que deve dar.

Mário você está na Broadway?
Já estive no hotel para fazer as entrevistas na Broadway, (Caminho largo), então
recebi uma mensagem de minha esposa Natalia, do Brasil:
“Mário, o que aconteceu com você? Eu
sempre lhe conheci como alguém que se
desviava do 'caminho largo'! Você ensinava a todos que se afastassem deste
caminho e agora, o que foi que aconteceu?”, afirmou dramaticamente.
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“Como você foi parar no caminho largo”?
Questionou Natalia. - “Você sabe que sou
argentina, e não posso ficar sem uma
brincadeira”, concluiu.
“Natalia, eu fui para Broadway - o caminho largo' – mas, estou na rua 'Street 94'.
A porta do hotel é estreita e o corredor
para meu quarto é o mais estreito que eu
já vi. Procuro as pessoas no 'caminho
largo', mas volto pelo corredor apertado, para o meu quarto do hotel'”, assim
consolei a esposa.
Natalia brincou, mas falou de uma profunda e terrível verdade, pois: “A Luz do
Céu não brilha”, sobre a vida daqueles
que se deleitam nos prazeres do caminho largo, no pecado e na luxúria.
A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?
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Se o pastor Mário se desvia para a
“BROADWAY” de pecados escondidos,
nos 'caminhos' da Internet, na
corrupção, em segredos da
'noite' de sua alma..., o pastor
como o político, agricultor,
empresário, bancário, piloto..., estará perdido, pois a
Escritura Sagrada diz: “Tudo
oque o homem semear, isso também
ceifará.”
E diz também: “Porque o salário do
pecado é a morte, mas o dom gratuito de
Deus é a vida eterna por intermédio de
Cristo Jesus, nosso Senhor!” Rom 6: 23
Milhões de evangélicos, católicos,
muçulmanos..., morrem no pecado e
serão lançados no lago de fogo. Apoc 21: 8.
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A Luz do céu brilhou em
Moçambique, mas ainda é
vista em Nova York!
O médico e pastor Daniel Martin de
Nova York, narrou uma de suas experiências mais incomuns, que teve com a “Luz
do Céu” na África.
“Em Moçambique eu trabalhava como
médico, mas também pregava nas igrejas. Certo dia, após um culto chegou
um grupo de pessoas que disseram:
'Nós temos uma igreja, porém queremos
ter uma congregação, que esteja de acordo com Cristo e a Bíblia', mas eu não
entendia essa solicitação”, comentou.
“Nós queremos seguir os ensinamentos conforme a Deus e as Escrituras
Sagradas”, explicou o pastor.
“Eu não entendia o pedido, mas eles insistiam dizendo: 'Vocês devem nos ajudar'”!
A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?
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“Então perguntei a outros pastores o que
significaria a solicitação deste grupo?”
“Você não pode fazer nada, e não deve
ir com essas pessoas que adoram os
espíritos dos mortos. Eles usam a
Bíblia, mas também praticam curandeirismo, feitiçaria, poligamia e misturam
tudo com a Bíblia. Você não deve ir com
essa gente, pois não merecem ser chamados de cristãos”, concluíram meus
colegas.
“Porém, eu pensei: Se Jesus estivesse
aqui, ELE iria com o grupo para pregar.
Eles querem uma igreja que esteja de
acordo com a Bíblia e a Jesus, então eu
vou lhes ensinar o evangelho,” concluiu.
“Comecei a pregar a PALAVRA, aplicando a teologia que eu conhecia. Até
que percebi, que essas pessoas eram
analfabetas e nem mesmo sabiam ler.
Então comecei a contar as histórias bíblicas, como se ensina as crianças na escola bíblica dominical. Cada dia contava
uma nova história, e lhes dava o ensinamento que ela representa”, afirmou.
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“Aquelas pessoas ouviam, mas continuavam a render cultos aos espíritos dos
mortos. Adoravam e levaram ofertas aos
espíritos. E eu lhes disse: 'Eu sei que
vocês fazem isso, mas não devem ocultar esses atos de mim. Eu não vou forçar
vocês a parecer cristãos. Quero apenas que vocês conheçam a Deus. E quando então chega o momento que vocês
reconhecem o Deus verdadeiro, então
saberão por si, o que vocês devem fazer'.
Isso aconteceu durante seis meses, ensinando ao grupo”, afirmou.
“Quando a primeira pessoa decidiu
rejeitar os espíritos dos mortos, ele se
converteu e disse: 'Já não vou dar ofertas
aos espíritos, mas acreditarei só em
Jesus Cristo', e este foi o pastor. Ele foi o
primeiro que em nossa cultura seria como
o médium, que se comunica com os espíritos. E ele foi o pastor que pregava nesta
igreja e fazia essas práticas”, imaginem!
O pastor decidiu abandonar aquelas
práticas de sua vida, e somente acreditar
em Jesus Cristo. E os membros de sua
A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?
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igreja ficaram assustados. Porque imaginavam que os espíritos iriam fazer vingança. E esperavam que a qualquer
momento, o pastor caísse morto.
“Como está o pastor”? Investigavam.
“Eles desejavam saber se ele tivesse dor
de cabeça ou algo parecido. Mas, o pastor estava muito saudável, não sofria de
nada. E os membros começaram a se
questionar: 'Será que nós estávamos
enganados e que existe um poder
acima dos espíritos”? Questionavam.
“Mas, o pastor não sofreu nenhuma
enfermidade ao contrário, ele não podia
ter filhos com sua esposa, e Deus o
sarou e a esposa engravidou. Finalmente tiveram cinco filhos”, comemorou o
médico.
“O primeiro convertido foi o pastor,
depois a sua mãe, e toda a congregação,
passou a confiar somente em Jesus Cristo”, afirmou emocionado.
“Eu estive no primeiro batismo, e logo
foram batizadas as pessoas de 20 congregações. Atualmente existem 96
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comunidades, fundadas pelos membros
que contavam suas experiências, saindo
de bicicleta de vilarejo a vilarejo, visitando
suas comunidades, que foram transformadas em adoradores do verdadeiro
Deus em Jesus Cristo, pela direção do
ESPÍRITO SANTO, para a luz do céu”,
concluiu o Dr e pastor Daniel Martin.
A “Luz do Céu” brilha em Moçambique, na Austrália, Rússia, aqui em Nova
York, e em todos os rincões, como também em casas luxuosas e casebres.
A “Luz de Jesus Cristo” brilha sobre as
pessoas, nas ilhas mais remotas de todos
os mares. Nós percebemos o brilho
dessa luz, ouvindo as experiências do
grupo no Central Park em Nova York.

A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?
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Como posso conhecer
a Luz do Céu?
As experiências das 96 igrejas de
Moçambique, que sacrificavam aos espíritos dos mortos e praticavam a bruxaria,
sabiam que a Bíblia ensina a verdade do
único Deus em Jesus Cristo. Assim também nós sabemos que unicamente pelos
ensinamentos da Escritura Sagrada podemos conhecer a Luz do Céu.
Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida". João 8:12.
A “luz” que os moçambicanos recebiam, em suas igrejas no seu passado foi a
“luz negra” das trevas. Algumas pessoas
do grupo que me acompanhou nas entrevistas, em NY, me falaram em segredo do
terror das “noites escuras”, que elas
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viveram antes de conhecer a
Luz do Céu, em Jesus.
Uma senhora idosa se aproximou de mim, na despedida
para falar das visões que ela
teve com o próprio demônio,
enquanto foi secretária de
uma bruxa.
Mas, quando soube que
poderia sair para as ruas de
Nova York, e falar da Luz do Céu em
Jesus Cristo, apensar de sua idade e
enfermidade, chegou de trem do Brooklin
até Manhattan, para testemunhar da luz
que a libertou.

Você e eu devemos conhecer a
Luz do Céu
Tomando nossas lâmpadas devemos
sair ao encontro do noivo, que pode chegar a qualquer hora.
A Bíblia diz: O Reino dos céus, é semelhante a dez moças que pegaram suas
lâmpadas e saíram para encontrar-se
com o noivo...
A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?

15

O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram.
À meia-noite, ouviu-se um grito: 'O
noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! '
Então todas as moças acordaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas
disseram às prudentes: Deem-nos um
pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando.
E saindo elas para comprar o óleo,
chegou o noivo. As moças que estavam
preparadas, entraram com ELE para o
banquete nupcial. E a porta foi fechada.
Mais tarde vieram também as outras e
disseram: Senhor! Senhor! Abra a porta
para nós! Mas, ele respondeu: A verdade
é que não as conheço! Mateus 25:1-12.
Aquele que não possui sua lâmpada
com a luz do céu, porque nunca a quis
tomar ou adormeceu na fé e sua luz se
apagou, chegará à porta fechada e não
entrará para glória eterna.
João viu a Cidade Santa e escreveu: A
cidade não necessita de sol nem de lua,
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para que nela resplandeçam, porque a
glória de Deus a tem iluminado, e o
Cordeiro é a sua lâmpada... E as suas
portas não se fecharão de dia, porque ali
não haverá noite. Ap 21:23-25.
Todos os que já são transferidos à
presença de Deus pela morte, já estão
nesta luz celestial.
Jesus chamou essa luz de “paraíso”
onde o ladrão da cruz estaria com ELE,
ainda naquele dia. Lc 23: 24.
Saulo cheio de ódio, contra os seguidores de Jesus foi cercado de um resplendor de luz do céu, e caindo por terra
ouviu uma voz que lhe dizia: “Saulo,
Saulo por que você me persegue”.
Ele perguntou: “Quem és Senhor”? E
disse o Senhor: “Eu sou Jesus a quem
você persegue.” At 9: 1 -18.
Por essa Luz do Céu, ele se tornou o
maior missionário de todos os tempos.
Estêvão foi apedrejado, mas fixou seus
olhos no céu e viu a glória de Deus e
Jesus, que estava à direita de Deus.
At 7: 55 – 60.
A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?
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O adolescente que pela luz do céu
se tornou médico, missionário na
África e pastor em Nova York
(Veja também páginas 9 – 13)

A participação do grupo da Igreja Batista,
nas entrevistas em Nova York, é uma das
“luzes mais fortes” que eu vi na história de
nossas viagens de pesquisas.
Ao informar ao Dr Daniel do endereço,
onde eu estaria na Broadway, ele solicitou
a oportunidade de participar com um
grupo de sua igreja, para conhecer a
forma “jornalística” de evangelismo que
usamos.
Para nossa surpresa,
chegaram doze pessoas. E o curso de treinamento foi na “sala de
conferências”, do meu quarto, sentados
sobre a minha cama no antigo hotel,
que se encheu da luz do céu.
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“Culpado” da ação do grupo foi o médico que reconheceu a “Luz do Céu” em
sua adolescência.
Doutor, como foi possível contemplar a
“Luz do Céu”, ainda em sua adolescência? (Texto da gravação na íntegra)
- Eu sou Daniel, e
fiquei muito encorajado com a notícia, do
pastor Mário chegar
para Nova York. Achei
que seria uma ótima
ideia, para vir a ver o que o pastor está a
fazer aqui em Nova York, (português de Moçambique) para compartilhar o evangelho de
uma maneira diferente. Também fiquei
muito feliz pelo bom grupo da igreja, que
veio a ver e aprender.
- Sim, eu vi a luz de Deus quando tive
doze anos de idade. Minha família foi
cristã e participante fiel da igreja. Eu
conhecia a Bíblia, fazia oração, afinal
tudo o que as pessoas diriam que, eu já
seria um verdadeiro cristão.
A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?
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- Mas, eu sabia que em meu coração
não existia essa “luz de Deus”. Até aquele
dia, quando eu recebi a Jesus na minha
vida. Eu sabia que deveria fazer isso,
mas não o havia feito.
- Quando recebi a Jesus Cristo, saí da
igreja e olhei para o céu, para as árvores
e dizia: “Isso é algo novo! Tudo parece
que ficou novo! Até mesmo fisicamente
parecia que eu estava experimentando
algo novo! Eu nem mesmo queria conversar com as pessoas, e me meti no meio
das árvores e olhei para cima, para desfrutar desse momento precioso e falar
com Deus”.
- Daquele dia até agora, Deus sempre
está a me surpreender! Deus sempre tem
coisas novas e está a me ensinar, e
aprendo coisas novas de Deus.
- Tenho agora 49 anos de idade e a
cada dia fico mais feliz em conhecer a
Deus. Ele é grande e poderoso, o que é
uma demonstração de que ELE é
Deus.
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É nossa limitação que faz com que nós
não entendemos algumas coisas, mas
Deus sempre está a nos mostrar coisas novas.
- Em minha infância eu fui uma criança
rebelde, desobediente e falava agressivamente com meus pais. Mas, então eu vi
como Deus começou a mudar a minha
vida. Comecei a tomar consciência do
meu erro e aprendi a pedir perdão de
minha mãe, quando fazia um erro. Até
chegar a uma boa relação com os pais.
- Pouco tempo, após conhecer a Deus,
eu senti o desejo de levar o evangelho a
todos os lugares aos quais Deus me levaria. Essa foi à razão de procurar a possibilidade de ser pastor, evangelista e missionário.

O que me deixa repleto de
alegria é quando posso
ajudar alguém a chegar
aos pés de Deus,
aos pés de Jesus Cristo.
A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?
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A Luz do céu foi reconhecida
por um grupo de crianças
- Há alguns dias aqui em NY, pude ajudar a um grupo de crianças, de seis a
nove anos de idade, que havia decidido
de seguir a Jesus Cristo e eu estava a
aconselhar a eles.
- Enquanto eu estive falando com as
crianças, chegou um menino e disse: “Eu
também devo estar nesse grupo”. E eu
lhe perguntei: “Por quê?” – “Porque eu
também quero seguir a Jesus Cristo”,
respondeu. – “Como seria se você fizesse isso agora?” – “Sim, agora eu quero
receber a Jesus Cristo”, respondeu.
- Então nos ajoelhamos juntos naquele
lugar e começamos a orar, e o ajudamos
a fazer sua entrega para Jesus Cristo.
Quando terminou a oração, um de seus
amiguinhos veio e o abraçou fortemente
e disse: “Bem-vindo, agora você é
parte da família de Deus”.
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- Eu como pastor não fiz nada, as próprias crianças introduziram o seu novo
membro na família de Deus. E chegou
outro amiguinho e o abraçou dizendo:
“Good Job, Good Job” encorajando ao
menino, a seguir a Jesus Cristo.
- A decisão de seguir a Jesus é a mais
importante que alguém pode fazer em
sua vida. E eu fico muito encorajado, a
cada oportunidade, quando eu posso ver
pessoas que entram para o Reino de
Deus, isso é conhecer a Luz do Céu.
- Eu sempre digo: “Receber a Jesus
Cristo é a decisão mais importante que
existe. É mais importante que a escolha
da profissão, mais importante que a esposa ou o esposo que você vai escolher.
Essa é a minha felicidade”.
Parabéns pastor pelo seu Português
de Moçambique, e por sua visão da “luz
celestial”. Porque esta "luz" só pode
estar sobre a vida de uma pessoa, a partir
de que ela se decide por Jesus Cristo,
quem morreu e ressuscitou para nos
salvar.
A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?
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Daniel, como você chegou ser
medico na Argentina, missionário
na África e pastor em Nova York?
- Antes de estudar medicina eu queria
fazer teologia na Argentina, mas era muito
jovem para ingressar nos estudos teológicos, então fui aconselhado a estudar outra
profissão, antes de ingressar em algum
seminário. Assim orando a Deus tomei a
decisão de estudar medicina, com o propósito de usar a medicina para um ministério.
- Após a formatura em medicina, trabalhei por três anos num hospital, junto com
minha esposa Hanelore, que também é
médica, mas já começamos a promover
missões, pela igreja, auxiliando ao pastor
no ministério de jovens.
- Passados três anos sentimos que o
tempo havia chegado de nos preparar
para o ministério e fomos estudar em um
seminário. E ainda antes de concluir os
estudos teológicos, já recebemos um convite para substituir um missionário em
Moçambique. E isso foi, para nós a
demonstração que foi Deus, quem estava nos abrindo esse caminho.
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- Após a formatura em teologia fomos
para ficar por um ano em Moçambique,
onde trabalhamos como médicos e missionários, porém permanecemos lá por
mais de cinco anos. Essa experiência nos
ajudou a entender o que Deus faz ainda
hoje na África, mas também aqui e onde
quer que estejamos. Daniel Martin.
Que Deus lhe abençoe pastor, aqui em
Nova York levando a “Luz do Céu”, para
algumas das 800 línguas, que os povos
falam nesta metrópole.

E saiba que, a Luz do Céu de
Deus, por Jesus brilhará ainda
mais forte, ao amanhecer do primeiro dia da eternidade!

A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?
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Você já olhou para
a Luz do Céu de Deus?
Abraão não possuía uma Bíblia, ele foi
preparado por Deus para ser um dos
principais personagens da Escritura.
Deus convidou-o a olhar para o céu
estrelado. Gen 15: 5.
Abrão viu as estrelas e Deus lhe prometeu que teria um filho, quando apontou
para o céu e disse, que seus descendentes seriam incontáveis, como as estrelas.
“E creu Abrão na promessa do Senhor e
isto lhe foi imputado por justiça”. V. 6.
Você já procurou a Luz do Céu em
Jesus Cristo? Já ficou em silêncio no seu
quarto escuro e reservou um tempo para
ver a Luz do Céu sobre a sua vida?
Ricos e pobres muitas vezes só conseguem olhar para o céu, quando estão
acometidos por enfermidades. Caso
assim esteja acontecendo, olhe para o
céu agora!
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O pastor de Moçambique (pg 11-12) olhou
para a Luz do Céu da Bíblia. Ele não
pode ter filhos, o que é considerado castigo de Deus na África, foi curado e se tornou pai de cinco filhos saudáveis.
Não sei qual é a promessa de Deus,
para sua vida, mas POR QUE VOCÊ
NÃO TEM TEMPO PARA OLHAR
PARA A LUZ DO CÉU DE DEUS?
Antes de chegar a Nova York eu já sentia grande alegria, em escrever essas
linhas animando aos leitores, a olhar para
a Luz do Céu de Deus.
As luzes de todas as cidades se apagam ao amanhecer de cada dia, pois o
sol é infinitamente mais forte.
Assim é quando você olha para a Luz
do Céu pela Bíblia. É possível que não
exista uma única “razão”, como foi para
Abraão, que aos 100 de idade devia esperar por um filho.
Deus é Deus! Mas, só você pode aceitar e crer na graça que ELE tem reservado, para a sua vida.
A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?
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Deus falou a Abrão em visão e lhe disse:
“Não temas, Abrão, eu sou o seu escudo
e seu grandíssimo galardão”.
Aguardo um grande galardão, talvez
para uma só pessoa, como resultado dos
livretos.
Em Santo Domingo, a meia noite fui eu
convidado a falar em uma emissora de
rádio, na República Dominicana, quando
o locutor perguntou: “Pastor Mário, o que
lhe atrai a gastar tanto do seu tempo, para
falar do evangelho pela rádio”?
Eu respondi no ar: “Sempre há uma
pessoa, sim apenas uma pessoa que
ouve, e para esta única pessoa eu falo.
Pois, a bênção para esta pessoa, vale
todo meu esforço”. Logo tocou o telefone da rádio, e uma senhora queria falar
com o Brasileiro. Ela apenas queria dizer,
que foi ela a única pessoa, que precisava
da graça de Deus naquele instante.
Assim entrego também esta escrita
nas mãos do Senhor, e espero um grande galardão para uma pessoa, que
pode ser você!
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Concluída a missão na Broadway,
ao olhar pela janela devo constatar:
1° O mundo é uma “Broadway” – o
caminho largo está em todos os rincões,
cidades, vilas, ilhas, mares e ares.
2° Poucos, sim somente poucos
andam no caminho estreito, que leva
para a vida eterna. Mt 7: 13 – 14.
3° Até os que vivem na “Luz do Céu em
Jesus Cristo”, não tem tempo para dar
uma resposta positiva da Luz, mesmo
que um anjo do céu chegasse novamente
a “Sodoma”. Genesis 19.
4° Deus, quase não tem oportunidades
para falar da sua Luz, pois aqui no mundo, todos estão ocupadíssimos na “Broadway” da vida.
A luz do céu já brilhou sobre a sua vida?
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Algum dia, um “anjo” vai bater nas costas de cada pessoa.
Algum dia, a Luz do Céu irá resplandecer como nunca brilhou ou se apagará
para sempre.
Algum dia, nós devemos comparecer
ante o tribunal de Cristo e cada um receberá segundo o que tiver feito, por meio
do seu corpo, ou bem ou mal. 2 Cor 5: 10.
Aqui em Nova York encontramos pessoas na rua que testemunharam de suas
experiências com “SKY Light” - a Luz do
Céu, inclusive um grupo cheio de entusiasmo veio para testemunhar, da Luz do
Céu que brilhou em suas almas.
Agora é sua vez de receber ao Senhor
abrindo a sua alma, para a Luz do Céu em
Jesus, que pode acender essa “luz” em
sua alma agora mesmo.
A oportunidade é sua agora! Convide
ao Senhor, para fazer brilhar a SUA Luz
sobre a sua vida eternamente. Faça a
entrega de sua alma a Jesus e você será
salvo e toda a sua casa.

Mário Hort
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Enviamos 20 diferentes livretos grátis,
para quem escreve para:
Organizações Ecos da Liberdade
C. P. 100 – 85960-000 Mal. C. Rondon, PR, Brasil.
Autor e Editor: Mário Hort - ecosdaliberdade@yahoo.com.br
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Você conhece
Sky Light a Luz do Céu
em Jesus Cristo?

Site: www.ecosdaliberdade.com.br
E-mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br
Whatsapp: (45) 99820 0550
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Foto Capa: By D L (WTC Tribute in Light Uploaded by Ekabhishek)
[CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
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Foto Contracapa: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37070845

