O que você leva
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última Catarata?
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O que você leva na canoa para à última Catarata?

Cataratas do Niágara
canadense

Cataratas do
Niágara, USA.

Ponte do Arco Iris –
que conecta o Canadá
aos USA.
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Meu Barquinho
(E-Mail de Natália Hort, do Brasil para USA).

Mário analisando o seu tema, que você
pretende escrever no Canadá: “O que você
leva no barquinho para a última catarata”? Eu cheguei a seguinte conclusão:
Meu barquinho já navegou por rios lindos
e tranquilos, passou por florestas e eu ouvi o
cântico de muitos pássaros, foi uma maravilha!
Mas, também naveguei por rios perigosos onde se via o perigo há distância: Pedras
apontavam no “rio” e parecia que o meu
barquinho não poderia passar. Porém,
milagrosamente Deus fez chover, as águas
aumentaram e meu barquinho novamente
continuou sua viagem.
Estivemos também nas ondas do “mar”
enfrentando tormentas e achávamos que
iríamos naufragar. Mas o mar se acalmou e
o barquinho continuou a viagem.
“O que estou levando em meu barquinho”, realmente não é muita coisa. Mas,
O que você leva na canoa para à última Catarata?
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tenho comigo Jesus Cristo, que é meu
piloto e está no comando.
“O que eu faço durante a minha viagem
para a última catarata”? Desde que aceitei a Jesus em meu barquinho estou convidando muitas pessoas a fazer o mesmo, pois
também devem estar prontos para sua
última catarata. E, tenho muitas pessoas que
estão comigo e me ajudam a remar, quando
o cansaço toma conta de mim.
Eu desejo ter ao meu lado, o barquinho de
meu esposo, dos filhos, netos e de muitos
amigos! Que maravilha será quando nós
todos tivermos passado pela última “catarata”, e acordaremos no porto seguro da eternidade, para o grande REENCONTRO,
com milhares de irmãos, pais, filhos e amigos.
Então entoaremos os louvores a Jesus,
que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou e vive e reina para todo o sempre.
Que gloria será!
Natália Hort
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O que deve estar em minha
bagagem ao chegar à
última Catarata?
Concluída a escrita em
Nova York, aproveitei a
viagem para escrever
também junto as Cataratas do Niágara.
A viagem a Toronto
durou apenas uma hora
e eu tive que me apresentar à polícia aduaneira para entrar para o
Canadá.
A apresentação dos documentos sempre é envolvida com temor, na expectativa de que a documentação esteja de
acordo com as leis do país.
Observei os policiais aduaneiros que
faziam o trabalho de verificação dos documentos, e me chamou a atenção, que não
havia pessoas fortemente armadas, nem
com uniformes e aparelhos de comunicaO que você leva na canoa para à última Catarata?
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ção. Todos policiais canadenses estava em vestes simples e normais.
Mas, os aduaneiros podem mandar
para a sala de interrogatórios, onde os
intrusos são presos e deportados.
Eu fui recebido por uma jovem de 22
anos de idade. Ela abriu meus documentos, com olhares “clínicos” de sua profissão analisou a validade do passaporte, o
visto de entrada em seu país, e simpaticamente deu o bem-vindo ao Canadá.
A simpatia da jovem policial me encorajou a entrevista-la, dizendo:
“Vejo que você é jovem, me atende com
muita gentileza, mas eu devo lhe apresentar meu passaporte com o Visto e
tudo deve estar válido. Agora eu vou lhe
fazer uma entrevista, para escrever em
meu novo tema: 'O que você leva em
sua canoa para sua última catarata da
vida?'” E expliquei:
“Algum dia você e eu vamos chegar à
'última Catarata da vida', o que você
precisa ter em sua bagagem ao despertar, após a última Catarata?” Questionei.
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A jovem ficou impressionada com a pergunta, e eu
lhe disse:
“Acabo de descobrir um
item da 'bagagem' que devemos levar em nossa canoa,
para a última Catarata, que
é o nosso passaporte, com (Solicite o livreto)
o Visto e tudo deve estar válido para a
eternidade. Obrigado pela primeira
entrevista em sua terra”, concluí e
entrei para o Canadá.
A diferença, após a “última Catarata” é
que todos nós chegaremos à Aduana do
Reino dos Céus.
Teremos o nosso “passaporte válido”
com o Visto de Jesus Cristo, que nos permitirá entrar no Reino de Deus, para Glória eterna?
Não podemos “remar” um só dia em
nossa canoa, sem o nosso documento
expedido pelo único Embaixador
Jesus Cristo, que veio para nos oferecer
o passaporte e o visto para a salvação.
O que você leva na canoa para à última Catarata?
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Nossa preocupação diária deve ser ao
sair pela manhã ou ao deitar a noite: que
o passaporte esteja em dia e sempre
conosco. Pois, podemos chegar à última
Catarata no trabalho, na esquina ou dormindo durante a noite.
Agora aqui no Canadá, eu não devo sair
da porta do quarto de hotel, sem me certificar de que meu passaporte esteja comigo, pois a minha única segurança é o
passaporte com visto canadense.
Católicos, evangélicos, crentes, pentecostais..., frequentam suas igrejas, ofertam dízimos, alguns doam suas propriedades, para ganhar três em troca...
Mas, vivem sem o passaporte da alma
em dia. Algumas pessoas nunca tiveram
o “VISTO” carimbado pelo Sangue de
Jesus Cristo. Outros já perderam a validade de sua conversão, e foram riscados
no Livro da Vida. Quando morrem, os
religiosos precisam declarar piamente:
“Este nosso irmão foi promovido para a
glória”. Será?
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“Eu quero levar uísque para
minha última Catarata”,
disse um operário que
trabalhava no concerto
da calçada, próximo as
Cataratas do Niágara.
Seu amigo disse que
levaria um lanche com
bacon, para a última
catarata. Será possível?
Ao visitar o Welcome Centre do lado
canadense, encontrei os cartazes brincadeira com a morte, feitas por um fotógrafo. Ele convidava os turistas para fazer
fotos como se caíssem nas águas turbulentas, tudo em forma de deboche, de
suas próprias mortes.
Uma imagem mostra alguém segurando
uma pessoa de braços erguidos, como
quem está subindo para a glória. O
mundo sabe que existe o céu, a glória
eterna, e também que a última catarata
pode ser a “promoção para a glória”.
O que você leva na canoa para à última Catarata?
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Mas, a mesma imagem mostra também o destino dos que caem no precipício, na última catarata.
O moço do Uísque,
certamente estava
inspirado nas imagens do fotógrafo,
que faz montagens
de fotos, com gente
se divertindo com a
sua chegada à última catarata.
Uma garrafa de uísque não traz felicidade para a UTI, nem debaixo dos destroços de ferro de alguma “catarata”, que
apareceu de repente em alguma curva.
Um lanche com bacon ninguém vai
aproveitar, mesmo que esteja apenas há
alguns centímetros debaixo d'água em
algum riacho.
O recepcionista de um hotel respondeu: “Eu quero levar este sorriso, (ele
sorriu) para aquele último momento. Com
este sorriso eu quero viver e enfrentar a
última catarata”, afirmou. Eu apenas lhe
sugeri: “Think about” - Pense sobre isso.
10

Ecos da Liberdade

Pois, a questão é o que tem valor, após
a última catarata?
A cerveja e as bebidas alcoólicas estão
quase sempre nas fotos, de pessoas que
se divertem. Porém, esquecem que este
copo erguido pode ser o início de sua
queda terrível.
A lembrança das “quedas” de bons
amigos, de pessoas importantes e religiosas, me leva a vontade de gritar, para
pedir cuidado e abstenção, mas eu apenas posso digitar essas poucas linhas de
advertência.
Uma pessoa que nem mesmo foi membra de nossa igreja, pouco antes do culto,
disse: “Pastor, estou com AIDS! Diga
isso do púlpito, como advertência de
minha parte”! Ele faleceu poucos dias,
após aquela noite. O pecado leva a
morte e seria inteligente, dizer essas
verdades na despedida, e não fazer os
religiosos mentir por “etiqueta” de nossa
sociedade.

O que você leva na canoa para à última Catarata?
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O que terá valor após
a última catarata?
O teste de Inglês antes da viagem
Eu não fiz cursos de inglês, apenas li a
Bíblia, um capítulo por dia neste idioma,
durante onze anos. As entrevistas nos
países da Europa, África e no mundo
inteiro, exigem o domínio do Inglês.
No último culto, antes do embarque
para os USA e o Canadá, estive com
receio de que meu Inglês não estivesse
mais em condições de fazer entrevistas.
Ao encontrar Scharon, que residiu muitos anos nos USA, eu lhe falei: “Scharon,
preciso testar o meu Inglês, para saber
se as pessoas irão entender a pergunta
do tema junto as Cataratas do Niágara.
E lhe disse:
“Sorry Madam, I come from Brazil, I'm
here to write a booklet with a question:
'What are you carrying in your boat for the
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last Fall of your life'”?
Traduzido: “Desculpe senhora, eu
venho do Brasil para escrever aqui um
livreto, com a pergunta: 'O que você carrega em sua canoa para a sua última
Catarata'”?
Scharon, inicialmente não conseguiu
imaginar que ela, de repente fosse interrogada, como quem está junto as Cataratas do Niágara.
Quando ela se localizou, respondeu de
forma resplandecente e a palavra lhe saiu
como um “tiro” de sua boca: “Jesus”! E
isso num sotaque puramente americano.
Eu receava que minha pergunta não
fosse compreensível, em meu Inglês,
porém, o “Jesus!”, que surgiu da alma
de Scharon, me inspirou a comprar as
passagens.
Quem tem Jesus em sua canoa no hospital, presídio ou em alguma curva da
rodovia, está salvo mesmo que todas
as luzes se apagam para esta vida.

O que você leva na canoa para à última Catarata?
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O que levamos em nossa canoa
define o destino eterno!

Meu amigo, hoje tu tens a escolha,
Vida ou morte qual vais aceitar?

Os covardes, incrédulos, depravados,
assassinos, imorais, feiticeiros,
idólatras e mentirosos o lugar deles
será no lago de fogo. Apc. 21:8
14
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No Tribunal de Cristo, cada um
receberá segundo o que tiver
feito, ou bem ou mal!

Amanhã pode ser muito tarde,
Hoje Cristo te quer libertar!
"O próprio Deus estará com eles e será
o seu Deus.Ele enxurará dos seus olhos
toda lágrima.Não haverá mais morte,
tristeza, choro e dor, pois as antigas
coisas já passaram." Apc 21: 3 -4.
O que você leva na canoa para à última Catarata?
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Aos sair num
ônibus de Toronto, para as Cataratas do Niágara, há 130 km de
distância, uma
senhora desejava
saber o motivo de minha visita, a cidade de Niagara Falls, no Canadá.
A pergunta me permitiu entrevistar ela
que chegava de Londres e falava o Inglês
da Inglaterra.
“A senhora sabe que todos nós remamos em nossa pequena “canoa” no rio da
vida. Mas, algum dia cada pessoa chegará a sua última catarata”, esclareci. “A
pergunta é: 'O que estamos levando para
a última queda'”? Questionei.
A senhora não respondeu a pergunta,
mas mostrou para seus braços e disse
que estava arrepiada ao ouvir o tema.
Mas, se arrepiar não resolve, é preciso
levar “ouro” que vale diante de Deus.
A minoria das pessoas sabe o que deve
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“carregar” em sua
canoa, para levar à
presença de Deus.
Ronald o primeiro
entrevistado, junto
ao Rio Niágara, me
serviu o primeiro lanche e eu lhe perguntei:
“Jovem o que você vai levar para a última
catarata”? Ele respondeu: “Vou levar um
lanche!” – “Um lanche para cair na
última Catarata”? Questionei.
“O lanche da Santa Ceia. Não foi essa a
última refeição de Jesus, com seus discípulos”? Perguntou.
“Ronald, você é filho de Deus e conhece a Jesus Cristo”? Eu queria saber.
“Estou orgulhoso de ser filho de Deus”, foi
a resposta do jovem garçom.
Deste restaurante saí com lágrimas
nos olhos, pelo testemunho e o prestígio
do patrão, que me serviu seis refeições,
como brinde da casa. Este foi o copo
“d'agua fria”, por amor a Jesus. Mt 10:42.
O que você leva na canoa para à última Catarata?
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O que não devemos levar
em nossa canoa?
O dinheiro não é um mal, mas aquele
que é obtido de forma corrupta, este
fará toda diferença entre céu e inferno,
após a última catarata.
Estamos apavorados com a
corrupção e
com malas de
dinheiro, que
são roubados
do povo. Estes valores faltam para pessoas que morrem, pela falta de atendimento hospitalar, e vivem em assaltos
por falta de escolaridade das crianças.
As cédulas deste dinheiro são como
pedras na canoa, que levam ao inferno.
Em Nova York eu precisei comprar um
jogo de baterias. Entrei em uma loja, e
encontrei o que eu precisava, mas esta18
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vam chaveadas para os clientes. Foi
preciso chamar um atendente, para levar
as pequenas baterias ao caixa. Então
perguntei ao senhor que me atendeu:
“Aqui também se rouba”?
O roubo é um dos
maiores cânceres da
vida humana, e não
tem vacina contra o
roubo.
Não escapam os tesoureiros das igrejas, como também muitos bispos, pastores e padres estão de olho no dinheiro,
como nos tempos dos fariseus.
(Sem dinheiro não se vive, porém não é
preciso roubar e levar a paraísos fiscais,
ou na bolsa da senhora de saltos altos).
Não leve em sua canoa o roubo de
heranças, mercadorias do mercado, da
construção civil, dos superfaturamentos
para sua última catarata.
Será terrível, acordar com estas mercadorias diante do TRIBUNAL DE
CRISTO.
O que você leva na canoa para à última Catarata?
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Não leve uma mente
poluída em sua canoa!
Quando ouvimos
as gravações da
Polícia Federal, que
divulga as conversas
das pessoas de
quem tivemos o
maior respeito, lhes
confiamos nossos
votos, e esperávamos que eles fossem
gente de gabarito, para governar nosso
país. Mas, que decepção, ao ouvir as
palavras gravadas repletas de.......(bip),
pois é proibido levar ao ar, palavras de tão
baixo nível.
Quem tem a mente poluída com palavras de baixaria, tem a alma contaminada. A boca fala apenas daquilo que a
mente fornece aos lábios.
Tivemos várias conversões de pessoas adultas, que se diziam da “alta sociedade”, porém uma de suas lutas mais
20
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complicadas, após a conversão foi o
abandono das palavras de baixaria.
Na casa de famílias cristãs também há
aqueles que mantem o uso de vocabulário DEPRAVADO.
Que horror será, quando estas mentes
poluídas cairão na última catarata e os
“fiéis” crentes acordarão na presença
de Deus, com as mentes cheias de palavras do inferno, inscritas no livro do céu.
Uma única palavra “feia” pronunciada
por uma criança é reprimida, imediatamente pelos pais. Mas, eles próprios se
acham no direito, de falar a linguagem do
inferno diante dos filhos ao telefone, com
amigos e inimigos, e dessa forma querem corrigir seus filhos? Como?
A Escritura diz: “Nós temos a mente de
Cristo”. 1ª Co 2:16.
Convido os leitores a consagrar agora
sua “mente” a Cristo, para que, ao chegarmos à última catarata, hoje ou daqui a
muitos anos, tenham a mente de Cristo.

O que você leva na canoa para à última Catarata?
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O que devemos levar
em nossa canoa?
Um sábio de tempos passados estava
próximo à última catarata de sua vida. O
idoso chamou então os seus dois filhos,
para descobrir qual seria o mais sábio
que poderia dirigir os negócios de sua
família, após a sua morte. E lhes deu
uma simples tarefa: “Meus filhos, quero
saber quem é o mais sábio entre vocês, e
para isso, tenho apenas uma prova de
vossas capacidades”, informou.
“Aqui vos entrego uma soma igual de
dinheiro. Com esse valor, cada um deve
preencher o galpão de nossa propriedade, com o que há de mais importante”,
ordenou.
O irmão mais velho verificou o pequeno
valor, e resolveu encher o galpão com
22
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palha até o telhado, assim poderia deixar
o depósito repleto ao máximo.
“Agora vamos ver o que fará o seu
irmão mais novo”, concluiu o idoso.
O jovem passou o dia avaliando a
pequena quantidade de dinheiro, para
encher aquele velho depósito, com algo
importante e com o menor custo.
Quando o dia já estava declinando, a
noite chegou e o pai queria saber o que
seu filho mais novo teria preparado.
Naquele instante, o filho mais novo, foi
para o meio do depósito e acendeu uma
vela. Esta pequena luz iluminou aquele
galpão escuro, até o último cantinho.
E o sábio disse: “O meu filho mais novo
ganhou a disputa da sabedoria, pois ele
iluminou todo o ambiente, e não gastou
quase nada. Ele será o líder de nossas
famílias”, concluiu.
A pequena luz é a fé em Jesus Cristo,
que as águas da última catarata não
podem apagar.
Leve esta Luz em sua “canoa”, e a Luz
da glória surgirá, após a sua última
catarata.
O que você leva na canoa para à última Catarata?
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Leve um coração
limpo em sua
canoa!
“Bem-aventurado os
de coração limpo porque eles verão a Deus”. Mt 5:8.
Minha canoa cruzou muitos rios durante os 45 anos de ministério: Buenos Aires,
Atenas, Turquia, Londres, Moçambique e
agora o Niágara Falls, no Canadá.
O que mais me “emocionou” em todos
os lugares, foi encontrar pessoas de
coração limpo e sincero.
Na Cidade do céu não entra alguém de
coração malicioso.
A Bíblia diz: “Nela jamais entrará algo
impuro, e ninguém que pratique o que é
vergonhoso ou malicioso”. Apc 21: 27.
A vida é como navegar numa pequena
canoa no grande Lago de Itaipu.
Enquanto você rema solitariamente,
de repente percebe a aproximação de um
24
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barco estranho, do lado paraguaio ou
brasileiro.
Sua incerteza se transforma em
angústia, quando imagina que pode
estar se aproximando alguém com coração cheio de maldade. Ele pode estar
armado ou apenas será violento e você
está completamente indefeso.
Assim é a vida com o cônjuge no leito
conjugal, com os colegas no escritório, na
indústria com os vendedores e clientes,
no hospital com enfermeiras e médicos...
Tenha em sua canoa sempre um coração limpo, sem mentiras ou más intenções. Só assim podemos navegar calmamente até chegar à última catarata.
Pois, no final da jornada, ninguém verá a
Deus sem um coração limpo. Ao contrário chegará à última catarata e verá
apenas as chamas do inferno.

O que você leva na canoa para à última Catarata?
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O que a jovem de dez anos
deve levar para a sua canoa?

Escrevendo aqui no Canadá, recebi a
foto da neta erguendo um copo de suco,
celebrando a companhia com sua avó.
“O que ela pode erguer em sua mão,
daqui a alguns anos?”, questionei em
temor e tremor:
Então procurei fotos de outra família e
encontrei as fotos deles, com a mesa
repleta de cerveja, diante da filha adolescente.
É cerveja que se deve levar para a perfeita canoagem de nossos filhos?
“Consumo de álcool entre meninas chega
a 55%” diz: alcoolismo.com.br.
As mães do futuro se precipitam para
a morte, ainda em sua adolescência.
26
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Quem pode levar a jovem de
18 anos para a canoa do seu
casamento?
Alguém que já está com o
rosto avermelhado?
Alguém que suporta vários
copos de cerveja?
Ou aquele que trás bons vinhos
para o sogro e arranca seu
carro patinando?
Ufa, quanta emoção estes candidatos
podem prometer para o futuro!
Jovem, olhe muito bem para a “canoa”
dos amigos de seu pretendente. Pergunte pela vida de seus pais, irmãos, tios e
avós. Porque depois que o “candidato”
lhe carregou em sua canoa, ele será
ainda mais “valente” e vai precisar de
muitas horas com os amigos, afinal, ele
não se casou para ficar em uma “gaiola”!
Moça, a canoagem pode ser longa e
terrível e a tragédia geralmente atinge
gerações.
O que você leva na canoa para à última Catarata?
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Alguém está de olho
em você moça!
Alguém deseja levar
você para sua canoa,
até a última catarata!
Ainda existem jovens
que querem cuidar de
lindas “canoas”, e eles têm propósitos
que valem até à última catarata.
Jovens, vossos propósitos devem ser
como os de Mialine: Ao aterrissar em
Nova York, sentado na última poltrona, a
comissária de bordo sentou-se no seu
assento, no corredor entre os passageiros. Isso permitiu que eu lhe perguntasse:
“Moça o que você leva em sua canoa à
última catarata”? “Eu valorizo a Jesus e
ao próximo, porém se devo escolher
entre um dos dois, eu fico só com
Jesus, pois eu sinto grande satisfação
em pertencer a Jesus”, concluiu.
Jovens, tenham o propósito da moça de
descendência das Filipinas: Só com
Jesus eu posso entrar em sua canoa.
28
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O inferno está de olho
na canoa da família!
Existem casamentos
difíceis. Há matrimônios
onde ambos dizem: “Ufa,
a cruz está pesada”!
Isso é assim, pois nós
somos complicados.
Porém, o divórcio é
pior que suportar-se mais um pouco, e um
segundo casamento pode levar ao terceiro e quarto e todos podem ser piores.
Leve na canoa do seu matrimônio:
Keep Kalm, perdão, amor, um beijo no
pescoço, relação sexual saudável, mas
não permita o inferno queimar a canoa de
sua família.
Os filhos sempre são vítimas inocentes, e os pais os réus culpados pela
maior desgraça das prisões lotadas em
todo país.
Cuide da “canoa de seu casamento e
de sua família”, este é o seu único bem
até a última catarata.
O que você leva na canoa para à última Catarata?
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Não seja como o bobo da côrte!
Os canadenses dificilmente entendiam
que a última catarata será o fim da vida.
Um monarca da antiguidade tinha seu
“bobo da corte”. Certo dia lhe deu um
bastão e disse: “Você é o bobo mais
bobo que encontrei, caso encontre
alguém mais bobo, entregue o bastão para
ele”.
Chegou o dia da morte do monarca,
quando chamou o bobo, e disse: “Você
sabe que devo sair para uma viagem distante e não posso retornar”, comunicou.
“Certamente sua majestade fez todos
os preparativos?” Questionou.
“Infelizmente não preparei nada”, lamentou o rei. “Então lhe entrego o meu bastão, pois encontrei um bobo, mais bobo
que eu”, afirmou.
O que há em sua canoa para a vida eterna? Ajoelhe-se agora e diga: “Senhor
Jesus, venha agora para minha “canoa”.
Eu suplico por perdão, e permaneça
comigo em todos os momentos de minha
vida e eternamente”. Amém.
(Repita três vezes a oração em voz alta.)
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