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A morte de Ayrton Senna, 
descrita pelo prof. E.S. 
Wathkins: 
“Ele estava sereno. Eu 
levantei suas pálpebras e 
estava claro, por suas 
pupilas, que ele teve um 
ferimento maciço no 
cérebro. Nós o tiramos do 
cockpit e o pusemos no 
chão. Embora eu seja 
totalmente agnóstico, eu 
senti sua alma partir 
nesse momento”.  Léo 
Ribeiro

 

 

Em 31 de agosto de 1997, 
Diana, Princesa de Gales, 
foi vítima de acidente de 
carro em  Paris, acompa-
nhada de seu então namo-
rado, Dodi Al-Fayed, e seu 
motorista. Alega-se que 
Diana, em estado crítico, 
m u r m u r o u  r e p e t i d a s 
vezes: "oh, meu Deus". 
As 04h00min da madruga-
da, devido à falência cardi-
orrespiratória, os médicos 
anunciaram que Diana 
havia falecido. Wikipédia.
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À meia noite ouviu-se um grito:

O NOIVO SE APROXIMA!!

A que horas é 
meia noite?

A meia noite de Brasília é 5 horas da 
manhã em Moscou na Rússia, e no Japão 
o relógio já marca 12 horas da manhã. 
Assim também a “meia noite” é outra na 
vida de cada pessoa.  

Lady Diana ouviu o “grito da meia 
noite” aos 00h25min do dia 31 de agosto, 
quando a Mercedes-Benz S 280 entrou 
no túnel abaixo da Praça de l'Alma, em 
alta velocidade, seguido por nove 
fotógrafos e colidiu com o décimo 
terceiro pilar que sustentava o teto, 
rodopiando até parar. 

Diana murmurou: “Meu Deus!” e 
disse: “Deixem-me em paz”, portanto 
ouviu o grito à meia noite de sua vida. 

Porém, ela não teve tempo para 
comprar azeite, para sua “lamparina” na 
última hora de sua vida. 

Se a princesa teve a chama de sua 
alma acesa ou não, já não é possível 
saber, mas ela ouviu o grito à meia noite.
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Ayrton Senna, o tricampeão mundi-
al de Fórmula1, morreu no dia 1 de maio 
de 1994, como resultado de uma coli- 
são entre seu carro e uma barreira de 
concreto, enquanto participava do 
Grande Prêmio de San Marino, no Autó-
dromo em Ímola, na Itália.

Na sexta volta a corrida foi reinicia-
da, e na abertura da sétima volta Senna 
rapidamente fez a melhor volta da cor-
rida, o que seria a sua última volta na 
F1. Ele entrou na curva Tamburello e 
perdeu o controle do carro, seguindo 
reto e chocando-se violentamente con-
tra o muro de concreto. Wikipédia.

Senna, não ouviu o grito: “Chegou a 
sua meia noite”. 

Segundo informações, ele bateu já 
sem sentidos no muro de concreto. 
Algo estranho aconteceu, porém sem 
nenhum aviso de doença ou de sua 
própria batida. Ninguém sabe se a 
porta da glória estava aberta ou fecha-
da, tudo dependeu da “lâmpada” que 
ele teve em sua alma.
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O doutor Watkins acompanhou a morte 
de vários pilotos da Fórmula1: 

Ronnie Peterson - (34 anos)
Gilles Villeneuve - (32 anos)
Ricardo Paletti - (23 anos)
Roland Ratzenberger - (33anos)

Após a morte de Ratzenberger, no 
grave acidente de  durante a Ímola,
prova do dia ante o rior, médico viu que 
Senna estava muito abatido, e sugeriu 
ao piloto que largasse a F1 e que fossem  
pescar juntos. 

O doutor conhecia a fatalidade exis-
tente no ofício dos pilotos e sentiu o peri-
go também para Senna pressentindo a 
chegada da meia noite para o seu amigo. 

No momento quando já é definitiva-
mente “meia noite” para alguém, não 
existe mais tempo para comprar “azei-
te”. Quem está preparado entra e quem 
não está, fica fora nas trevas, para sem-
pre.  Mt. 25: 30

À meia noite ouviu-se um grito:

À meia noite ouviu-se um grito:
O NOIVO SE APROXIMA!!
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Jesus disse: 

O Reino dos céus, pois, será seme-
lhante a dez moças que pegaram suas 
lamparinas e saíram 
para encontrar-se 
com o noivo.

Cinco delas eram 
insensatas, e cinco 
eram prudentes. As 
insensatas pegaram 
suas lamparinas, mas 
não levaram óleo con-
sigo.

As prudentes, porém, levaram óleo 
em vasilhas juntamente com suas lam-
parinas.

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 lampa-
rinas.
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As insensatas disseram às 
prudentes:

“Deem-nos um pouco do seu óleo, 
pois as nossas lamparinas estão se 
apagando”. Elas responderam: Não, 
pois pode ser que não haja o suficien-
te para nós e para vocês. Vão com-
prar óleo para vocês.

E saindo elas para comprar o óleo, 
chegou o noivo. As moças que esta-
vam 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! Mt. 25:1-12

Lady Diana não imaginava que sua 
“meia noite”chegou, quando estava 
na ferragem do seu carro batido. Ela 
ouviu o “grito”, porém não sabia que 
já seria tarde para comprar óleo. 

À meia noite ouviu-se um grito:
O NOIVO SE APROXIMA!!
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A Bíblia diz: “E, saindo elas para 
comprar o óleo, chegou o noivo”. 

“À meia noite” não há mais tempo 
para sair e comprar óleo.

Algumas pessoas ainda podem 
dizer: , como disse o piloto da  “Jesus”
LaMia, a empresa que transportava a 
delegação chapecoense,  que foi viti-
mada no acidente aéreo, na região 
das montanhas de Medellín, na 
Colômbia.

Quando as luzes e as turbinas da 
aeronave se apagaram, o piloto sabia 
que faltou combustível, e só gritou: 
Jesus!  para sair Esse foi todo o tempo
e comprar “óleo”, e consertar o erro 
de não haver abastecido a aeronave 
no trajeto.

Certamente não havia tempo para 
dizer: “Jesus lembre-se de mim!” E 
também não para: “Eu mereço o casti-
go...”, como disse o criminoso na 
cruz, pois a aeronave se chocou no 
solo e as 71 pessoas entraram ou fica-
ram do lado de fora da glória.
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Quem são as insensatas?

Os cristãos que vivem na traição são 
como as imprudentes da parábola.

A traição sexual apaga as lamparinas de 
milhares de cristãos, que desfilam diante 
de seus familiares em vestes “nupciais”, 
porém suas lâmpadas já estão apagadas.

O que aconteceria se, em plena celebra-
ção de uma missa ou culto, surgisse o grito 
de um anjo anunciando: “Eis os nomes dos 
que traíram seus cônjuges!” Haveria gritos, 
desmaios, terror e confusão talvez até 
mesmo atrás do púlpito...

No livreto “Lágrimas no Leito Conjugal”, 
pg. 25, trazemos o  do bispo relato da morte
idoso Bobby Davids, de Bridgeport, USA, 
após confessar que teve um caso extracon-
jugal.

A família do bispo obri-
gou o idoso a confessar 
sua “insensatez” publica-
mente diante da igreja, o 
que ele havia confessado a 
sua esposa Christine. 

À meia noite ouviu-se um grito:
O NOIVO SE APROXIMA!!
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Após o culto do domingo o bispo 
entrou pela porta e, nesse momento a 
esposa mandou que ele falasse o que 
exatamente havia acontecido. 

“Isso já não importa, porque a pessoa 
já está morta. Deus já me perdoou e nós 
vamos passar por isso”, disse o bispo 
ancião. “Mas, com o stress de tudo isso, 
ele teve um ataque cardíaco e morreu no 
palco”, informou uma anciã da igreja. 

Sua confissão deveria ter acontecido 
muitos anos antes, não quando o “noi-
vo”, nesse caso a morte, já estava che-
gando.

A traição sexual é uma das maiores 
imprudências que fazem multidões ficar 
sem o azeite para suas lamparinas.

Mídia Gospel e Fontes Múltiplas. 

Quando se ouvirá o grito: 
“O noivo se aproxima”, já 
não haverá tempo para 

arrumar o passado.
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Cuidado! Perto da meia  
noite o sono chega!

Imprudência chega para homens e 
mulheres que deveriam ser mais sábios 
com o passar do tempo. Mas, não. Eles 
“adormecem” quanto mais a meia noite 
se aproxima. 

Várias pessoas idosas já tinham seu 
dízimo preparado quando o “noivo” os 
chamou, e foram fieis até a morte. 

Ap. 2:10
“Eu já ajudei o suficiente, agora os 

outros que o façam”, disseram algumas 
pessoas ao se aproximar da “meia noite”.

Sim, os “outros” podem ser fieis até a 
morte, mas aquele que foi fiel durante 
toda a vida, pode deixar sua lamparina se 
apagar e o que acontecerá quando o 
noivo chegar?

É lamentável ver pessoas que foram 
fieis até quase a meia noite, mas então 
ficaram do lado de fora, quando o noivo 
chegou.

Não seja você quem ficará do lado de 
fora!

À meia noite ouviu-se um grito:
O NOIVO SE APROXIMA!!
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Os imprudentes não ouviram 
o grito do pregador em Las 

Vegas

Pouco antes do ataque de Las Vegas, 
(02 de outubro 2017) o atirador Stephen 
Paddock, americano de 64 anos de ida-
de,  de evangelismo de rua, um pregador
falava para a multidão que estava seguin-
do para o show:

 “ARREPENDA-SE OU PEREÇA”, cla-
mava com seu megafone. 

Durante o show de música ao ar livre 
realizado nas proximidades do hotel do 
casino Mandalay Bay, 59 pessoas não 
saíram vivas e mais de 527 foram feridas 
a bala.  

A prefeita de Las Vegas, Carolyn Good-
man, convocou os pastores para uma vigí-
lia de oração na prefeitura.  
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Mais de 3.000 pessoas compareceram, 
carregando velas e cantando louvores 
tentavam oferecer esperança para a 
população após o massacre. 

(noticias.gospelprime.com.br)

Ouviu-se o grito do pregador, que dizia: 
“A vida que vocês vivem é vazia. Vocês 

não têm paz, esperança, nem futuro e a 
maneira como vivem é do diabo. O que é 
vossa vida: Sexo, drogas, e Rock and Roll e 
quando morrerem irão queimar no inferno. 
Se vocês abandonarem a vida errada, 
Deus é justo em perdoar. Mas, é preciso 
deixar a vida de rebelião...” Esse foi o 
grito: “O noivo se aproxima”. 

Em meio ao show começou o tiroteio 
que atingiu quase 600 pessoas. Ninguém 
dos 59 mortos teve tempo para arrumar a 
vida com Deus. 
À meia noite ouviu-se um grito:

O NOIVO SE APROXIMA!!
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Um  tentou barrar o pre-imprudente
gador e disse: “Eu sou de satanás”, 
mas não demorou e seu “amigo” man-
dou fazer o massacre entre a multidão 
de 22 mil pessoas que assistiam ao 
show. 

Jesus disse: “O ladrão não vem, 
senão para roubar, matar e destruir. 
Eu vim para que as ovelhas tenham 
vida, e vida em plenitude. Eu Sou o 
bom pastor. O bom pastor dá a sua 
vida pelas ovelhas”. João 19: 10 -11.

As moças que foram ao encontro do 
noivo, adormeceram todas, mas aque-
las que estavam com o BOM PASTOR, 
mesmo adormecidas, entraram para a 
glória. 

Muitos cristãos enfrentam bullyng e 
até a morte, como acontece em nos-
sos dias, de forma nunca antes vista. 

Mas, quando eles ouvirem o grito: 
“O noivo se aproxima”, entrarão com 
ELE para as bodas e a porta será 
fechada para os cristãos impruden-
tes.  



O que significa a falta de reserva?

Faltou óleo de reserva para as 
lamparinas das imprudentes.

O que as prudentes tinham em suas  
vasilhas e que faltou para as insensatas? 

“A Escritura diz: Cheguemos, pois, 
com confiança ao trono da graça, para 
que possamos alcançar  misericórdia e 
achar graça, a fim de sermos ajudados 
em tempo oportuno”. Hb 4:16

“Óleo de reserva” é a graça que 
aceitamos. A reserva para o dia final 
deve ser obtida em espírito e verdade, 
antes do último dia.

O que aconteceria de  se a trombeta 
Deus ressoasse na cela igreja dos 
presídios,  e nas na Basílica de Roma
igrejas de todo o mundo? Milhares de 
cristãos sairiam correndo para arrumar 
a vida com Deus, com as esposas, com 
herdeiros...

13

Óleo da reserva é 
a graça de Deus recebida
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Porém, após soar a última trombeta será 

tarde demais.  A Escritura diz: Eis que eu 

lhes digo um mistério: “a trombeta soará, 

os mortos ressuscitarão incorruptíveis e 

nós seremos transformados”. 1 Co. 15:51,52 
Os pecados “secretos” esvaziam as 

reservas de cristãos, pastores, padres, 

bispos e papas.

Não resolve falar as dos anjos, línguas 

ter o dom de  conhecer todos os profetizar,

mistérios,  ao ponto de poder trans-ter fé

portar montanhas... 1 Co. 13: 1-3
Quem não está em ordem com Deus, 

ouvirá Jesus dizer: “Nunca vos conheci; 

apartai-vos de mim, vós que praticais a 

iniquidade”. Mt. 7: 21-23

ordem com Deus no 
segredo da alma

Reserva é estar em
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À meia noite ouviu-se um grito:

O NOIVO SE APROXIMA!!

Católicos e evangélicos não  

praticantes  são os imprudentes
que não poderão sair correndo para 

desenterrar os seus 

talentos. Mt. 25: 14-30
“A reserva de óleo” 

das moças prudentes 

foi o uso de seus dons 

e talentos. Aqueles 

que serviram a Deus e ao próximo com 

seus talentos terão os frutos de seu 

ministério como reserva, quando o 

Senhor virá para acertar contas. 
Aquele que não produziu sentirá a 

terrível falta do “óleo da reserva”, quan-

do à meia noite de sua vida surge o grito: 

“O noivo está chegando”. 
Aqueles que ocuparam os bancos das 

igrejas no natal, que os “praticantes” 

preparavam, mas eles não fizeram nada, 

não terão o óleo da reserva na hora de 

sua morte.

Reserva 
são os 

talentos que 
serviram
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O dízimo é abandonado por muitos 
crentes, que exigem muito de suas 
igrejas,  mas quando a  mor te  se 
apresenta, então faltará o óleo da 
reserva do dízimo que não foi acertado. 
Aquele que enterrou seu talento foi 
jogado nas trevas. Mt. 25:25

Então ELE dirá aos que estiverem à 

sua direita: “Venham benditos de meu 

pai! Entrem na posse do reino que vos 

está preparado desde a fundação do 

mundo. Pois eu tive fome, e vocês me 

deram de comer; tive sede, e me deram 

para beber; fui estrangeiro, e vocês me 

acolheram; necessitei de roupas, e 

vocês me vestiram; estive enfermo e 

preso, e vocês me visitaram'.Pois, 

sempre que vocês o fizeram a um destes 

meus pequeninos irmãos, vocês o 

fizeram para mim”. 
Mateus 25:35-40 

Óleo da reserva é o 
que fizemos pelo próximo
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À meia noite 
sem lembrar 
o nome e sem 

endereço?

Após as pesquisas nas ruínas de 
Bento Rodrigues, Mariana, MG, a procura 
de minha pensão na cidade de Ouro 
Preto, não encontrei o bilhete com o 
nome e o endereço da pousada onde 
estava a minha bagagem. Foi  um 
momento desesperador e já era quase 
meia noite.

Na noite anterior eu havia pernoitado 
em uma pousada e ao amanhecer o dia, 
apenas coloquei minhas malas em outra, 
e saí para Mariana, depois para as ruínas 
de Bento Rodrigues, por um desvio de 
mais de 50 quilômetros, para chegar às 
ruínas na lama da barragem.   

A notícia foi que Mariana estivesse 
inundada pela lama da barragem, mas foi 
o vilarejo de Bento Rodrigues. 

“Reserva” é saber o 
nome do Salvador! 

À meia noite ouviu-se um grito:
O NOIVO SE APROXIMA!!
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Saí cedo e não levei os medicamentos 
cardíacos para o almoço e o jantar. 

À meia noite eu voltei para Ouro Preto e 
não encontrei o bilhete com o nome e o 
endereço da pousada. Errei a saída na 
praça central. Quase caindo por falta da 
medicação, encontrei três casais na pra-
ça: “Me ajudem, por favor, estou sem for-
ças, sem endereço e esqueci o nome de 
minha pousada”, supliquei sorrindo, 
quase em prantos.

Então ouvi os nomes das pousadas, 
que eles mencionavam. De repente um 
homem sugeriu: “Pousada dos Ofícios”! – 
“É esse o nome” exclamei. 

Minhas reservas de forças estavam 
esgotadas. Minha luz estava se apagando, 
mas  eu sabia: Esse é o ao ouvir o nome
nome que eu precisava ouvir. 

Quem conhece o nome de JESUS em 
vida, entrará com ELE para a glória, inde-
pendente da saúde de sua mente.



19

Nós os cristãos, quase que unicamen-
te entendemos que Jesus se referia ape-
nas ao dia da sua vinda como Rei dos reis, 
nas nuvens com seus santos anjos, para 
o Juízo Final. 

Porém, quando Jesus falou: “O Reino 
dos céus será semelhante a dez moças 
que saíram a encontram-se com o noivo”. 
ELE sabia, que “para Deus um dia é como 
mil anos, e mil anos como um dia”. 2. Pe 3:8

Durante 2000 anos, após a 
palavra de Jesus, o “grito a meia 
noite” foi:

“A doença é irreversível”, palavra do 
médico.

“A batida frontal”, por ultrapassagem 
mal feita. 

“O nódulo no corpo”, que os próprios 
dedos apalparam.

“O noivo se aproxima”?
De onde surgirá o grito: 

O grito dos últimos 
2.000 anos

À meia noite ouviu-se um grito:
O NOIVO SE APROXIMA!!
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“O infarto fulminante”, jogando bola 
com os jovens da igreja. 

 “A falência múltipla dos órgãos” por 
idade avançada.

Nos últimos 2000 anos e por milênios 
anteriores, o “grito” surgiu dessa forma. 

O resultado foi o mesmo, como será 
quando Jesus voltar nas nuvens, pois 
todos foram chamados e logo se fechou a 
“porta” e começou a eternidade. 

Quem estava com reservas entrou 
para a glória e quem não estava prepara-
do,  e jamais terá ficou do lado de fora,
outra chance em algum  que purgatório,
não existe, nem por rezas, missas ou 
cultos celebrados por familiares. 

Eu ouvi o grito que dizia: “Mário, você 
tem três horas, três dias ou três semanas, 
porém você deve partir”. Após três sema-
nas eu perguntei a um médico amigo: 
“Por que me proibiram de dirigir”? “É pela 
provável morte súbita”, afirmou. 

Poucas semanas mais tarde, apresen-
tei o resultado de um ecocardiograma ao 
meu médico, e ele sugeriu um transplan-
te, mas o recusei. 
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Agora, passaram 10 anos e o pre-
sente tema é o  dos escri-número 100
tos que Deus permitiu editar, após 
aquela noite quando eu já havia ador-
mecido. 

Eu muito queria ir com o Noivo, 
porém ELE acrescentou um tempo a 
minha vida, e permitiu completar o  
total de 215 números de revistas e 
livretos escritos, em 38 anos de minis-
tério de literatura.

Isso é apenas como uma gota no 
grande Oceano, mas nós desejamos 
que Deus aceite nossos sacrifícios 
como reservas para aquele dia. 

                                                     Rm. 12:1

Que assim seja para a “reserva de 
óleo” das lamparinas de todos quan-
tos participaram por contribuições, 
distribuição e leitura, da mensagem 
de Deus escrita de Ecos da Liberda-
de. 

À meia noite ouviu-se um grito:
O NOIVO SE APROXIMA!!
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Porque muitos virão em meu nome, 
dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a 
muitos. E ouvireis de guerras e de rumo-
res de guerras; olhai não vos assusteis, 
porque é necessário que isso tudo acon-
teça, mas ainda não é o fim...

E haverá fomes, e pestes, e terremo-
tos, em vários lugares. Mas todas estas 
coisas são o princípio de dores. 

Nesse tempo muitos serão escanda-
lizados, e trair-se-ão uns aos outros, e 
uns aos outros se odiarão.

E surgirão muitos falsos profetas, e 
enganarão a muitos.

E, por se multiplicar a iniquidade, o 
amor de muitos esfriará.

Mas, aquele que perseverar até ao 
fim, esse será salvo.

E este evangelho do reino será pre-
gado em todo o mundo, em testemunho 
a todas as nações, e então virá o fim.

Mateus 24:5 -14

Sinais da vinda do noivo:
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E, logo depois da aflição daqueles 

dias, o sol escurecerá, e a lua não 

dará a sua luz, e as estrelas cairão do 

céu, e as potências dos céus serão 

abaladas.

Então aparecerá no céu o sinal do 

Filho do homem; e todas as tribos da 

terra se lamentarão, e verão o Filho 

do homem, vindo sobre as nuvens do 

céu, com poder e grande glória.

E ele enviará os seus anjos com 

rijo clamor de trombeta, os quais ajun-

tarão os seus escolhidos desde os 

quatro ventos, de uma à outra extre-

midade dos céus.  Mateus 24: 29-31

Ora, quando estas coisas começa-

rem a acontecer, olhai para cima e 

levantai as vossas cabeças, porque a 

vossa redenção está próxima.                                            
Lucas 21:27,28

À meia noite ouviu-se um grito:
O NOIVO SE APROXIMA!!
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 “Eis que vem com as nuvens, e todo o 

olho o verá, até os mesmos que o traspas-

saram; e todas as tribos da terra se 

lamentarão sobre ele. Sim. Amém”. 
Ap. 1:7

“Num momento, num abrir e fechar de 

olhos, A ao ressoar da última trombeta. 

trombeta soará, os mortos ressuscitarão 

incorruptíveis, e nós seremos transfor-

mados”.                                         1 Co. 15:52

“Porém o Dia do Senhor chegará como 

um ladrão. Naquele dia os céus vão desa-

parecer com um barulho espantoso, e 

tudo o que há no Universo será queimado. 

A terra e tudo o que existe nela vão 

sumir... 

Mas nós, segundo a sua promessa, 

aguardamos novos céus e nova terra, em 

que habita a justiça . ”
2 Pe. 3:10-13

 O mais importante está por vir!
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Uma das mais importantes forças 
impulsoras do Conjunto Ecos da Liber-
dade “O Rei está voltando”. foi a música: 

Ao entoar essa música ressoava o 
trompete de Ingo Hort, no mais alto tom 
enquanto o conjunto cantava: 

“O Rei está voltando, o Rei está vol-
tando, a trombeta está soando, o meu 
nome a chamar. O Rei está voltando, o 
Rei está voltando, Aleluia ELE vem me 
buscar”.

O apelo para aceitar Jesus como 
Salvador, foi um momento emocionante 
nos cultos. Muitos ficavam com o corpo 
todo arrepiado, sentindo a ação do Espí-
rito Santo. Numa noite de evangelização 
olhei para o grupo que havia chegado 
para o altar. que lutou Aviste um vizinho 

gravemente contra a bebida, ele já

A maior esperança dos cristãos 
é ouvir o som da trombeta 
ressoar ao redor do mundo, 

na vinda do noivo Jesus Cristo!

À meia noite ouviu-se um grito:
O NOIVO SE APROXIMA!!
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estava reestabelecido, porém naquela 
noite ele veio ao altar para se “encon-
trar com Jesus”. 

Ao reconhecê-lo, eu lhe disse em 
público: “Adelar, durante 20 anos espe-
rei por sua decisão para Cristo! Final-
mente você chegou”. 

Sua esposa estava orando pelo 
esposo e não percebeu que ele havia 
saído de seu lado. Ao abrir os olhos 
ouviu as minhas palavras. 

Passaram mais 20 anos, quando 
certo dia, em pleno trabalho com seu 
caminhão, ele caiu, o  NOIVO CHEGOU
para Adelar e ele entrou com Jesus 
para as bodas. Também sua esposa já 
ouviu o grito: “O noivo se aproxima” e 
foi promovida para a glória.

Milhares de pessoas se encontra-
ram com o Noivo no altar das evangeli-
zações. Muitos já entraram e a porta se 
fechou após eles. Outros ainda espe-
ram pelo último chamado.		
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Jesus disse: “O evangelho será 

pregado em todo o mundo... então virá 

o fim”. Mt. 24:5 -14

Os cristãos ao redor do mundo 

aguardam a ressurreição dos mortos e 

a transformação dos vivos.

Pode demorar milênios ou apenas 

segundos, mas o Filho de Deus, Jesus 

Cristo virá nas nuvens como o relâm-

pago, num abrir e fechar dos olhos ao 

ressoar da última trombeta.
Um hino diz: “E todos hão de vê-

lo.Estarás tu pronto quando ELE 

viver?”
Acerte sua vida com Deus, em 

Jesus agora mesmo. Mude o rumo de 

sua vida em sincero arrependimento. E 

seja recebido nos ares ou numa glorio-

sa chamada para a vida eterna.     																

Mário Hort
À meia noite ouviu-se um grito:

O NOIVO SE APROXIMA!!
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O NOIVO SE 
APROXIMA!
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