ROMA, JESUS SERÁ

SEU REDENTOR
NO JUÍZO FINAL?

Representação de soldados do Império Romano
que executaram os mártires de Jesus.

Roma, Jesus será o Redentor de
nossa alma no dia do Juízo Final?
Roma, Jesus serà il redentore della nostra
anima nel giorno del guidizio finale?

As ruínas e os Jardins do Império Romano onde
foram queimados os mártires de Cristo.

Capítulo I

Obrigado Roma por acolher
o sangue dos mártires de
Cristo
A Bíblia diz: “Todos devemos comparecerante o tribunal de Cristo, para que cada
um receba segundo o que tiver feito por
meio do seu corpo, ou bem ou mal.” 2. Cor.
5:10.

Agradecemos ao solo de Roma que
“acolheu” o sangue dos mártires.
Esse “bem”, feito por meio das terras e
catacumbas de Roma, é um valor incalculável, que ela fez ao acolher o corpo e o
sangue das testemunhas de Jesus Cristo. O
paganismo sacrificava seus próprios filhos
aos deuses, mas pela morte silenciosa dos
primeiros cristãos, a violência, o ódio e a
espada, sofreram o mais duro “golpe” que
começou com o exemplo do Mestre Jesus,
que morreu sem reagir diante da violência
dos soldados romanos.
Os mártires sangraram durante 300
anos da história, mas não revidaram com a
espada, especialmente não nos três primeiRoma: Jesus será seu Redentor no Juízo Final?
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ros séculos. Mais tarde houve equívocos
de violência nas cruzadas e nas “santas”
inquisições.
Na oportunidade
da primeira visita ao
Coliseo de Roma,
com o pastor Isai
Marcelo Hort, eu tive
a impressão de sentir
cheiro de sangue na proximidade da ruína.
Os leitores em presídios, hospitais, na
Amazônia na África..., dificilmente podem
imaginar quanto sangue verteu dos mártires, semeando o Evangelho que chegou
até nós, no outro lado do mundo.
Muitos cristãos atualmente estão sentados em poltronas confortáveis em suas
igrejas, mas não entendem o “preço” que
foi pago pelos apóstolos, que escreveram
grande parte do texto Sagrado nos presídios, acorrentados por amor ao Evangelho.
Leia 2.Cor. 6: 4-5 e cap. 11: 23 – 27 – Heb. 11: 36 – 40
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Residindo em Bremen, viajamos da
Alemanha para Roma, Itália, com a finalidade de saber o que os romanos sabem de
Jesus, e procuramos por mais conhecimentos
das mortes dos mártires que pagaram com
seu sangue, pelo que sustenta o turismo da
atualidade, na Roma religiosa.
Desde 2002 foram efetuadas escavações
arqueológicas na Basílica de São Paulo, onde
em 2006 encontraram um túmulo debaixo do
seu altar-mor.
Acredita-se
que a sepultura
seja a do apóstolo Paulo, por
constar nele a
frase PA U L O
APOSTOLO MART” (Paulo, apóstolo mártir).
O Papa Bento XVI autorizou o estudo científico do achado e foi feito um pequeno orifício na
sepultura e as investigações foram feitas com
recursos de uma microcâmera, que recolheu
várias partículas e fragmentos. O exame com
o carbono 14 em fragmentos de ossos, confirmou que se trata de uma pessoa que
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viveu entre o século I e II, tendo o referido
papa dito que: “Isso parece confirmar a
tradição unânime e incontestável de que se
trata dos restos mortais do Apóstolo Paulo”.
Wikipédia.

Como foi morto o apóstolo Paulo?
Procuramos entre muitas informações
sobre a vida do imperador romano Nero,
em relatos de historiadores que escreveram sobre a vida dos cristãos do século I,
mas não existem informações exatas, nem
relatos antigos que pudessem nos dar
informações comprovadas dos últimos
acontecimentos da vida de Paulo.
Estudando a vida de Nero, encontramos a informação de Suetônio e Dião
Cássio, que o incêndio de Roma começou
numa noite de julho do ano 64, e foi ordenado pelo próprio Nero. O fogo estendeu-se
depressa e avançou durante seis dias,
recomeçou durando outros três dias,
devastando dois terços da cidade.
Ecos da Liberdade
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Há indicações de
que o fogo foi ordenado
por Nero, para se inspirar num poema inédito
tocando sua harpa, e
então reconstruir a cidade segundo o seu plano.
Um dos fatos mais
conhecidos e confirmados, é a Perseguição e o martírio dos cristãos, que foram indicados como culpados do
incêndio de Roma.
O imperador romano Nero teve que
livrar-se da acusação de ele haver encomendado o incêndio, assim usou os cristãos,
como “bodes-expiatórios” para livrar-se da
culpa do incêndio. Começou então uma das
mais sangrentas perseguições do primeiro
século.
As execuções foram públicas, acompanhadas por escárnios, cobrindo os fiéis
com peles de animais, assim alguns foram
rasgados por cães, outros cravados em
cruzes e queimados ao cair do dia,
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como se fossem luminárias noturnas.
Para esse espetáculo, Nero cedeu seus
próprios jardins. Essa perseguição certamente foi o fim da liberdade do apóstolo
Paulo, descrita em Atos, que finaliza o livro
dizendo: “Por dois anos, permaneceu Paulo
em sua casa alugada... pregando o reino de
Deus, com toda intrepidez, sem impedimento...” At. 28: 30 – 31.
Nesse episódio calamitoso, acredita-se
que os apóstolos Paulo e Pedro, foram
executados no mesmo dia. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo o seu
próprio pedido, para
não morrer da mesma maneira como
seu Mestre que ele
negou. A morte do
apóstolo Paulo é
descrita como quem
certa manhã, foi
conduzido por um grupo de executores ao
longo da Via Ostiense e saíram dos muros
da antiga Roma.
Ecos da Liberdade
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A seguir os carrascos entraram à direita
pela pastagem, até o local onde ele, Paulo
foi executado. No terreno se encontra hoje a
Basílica de São Paulo, com o seu túmulo.
No local da execução a cabeça do Apóstolo,
tombou decepada por um vigoroso golpe de
espada.
Os lábios de Paulo de Tarso se
fecharam para sempre. De acordo com a
opinião mais comum, Paulo sofreu o martírio
no ano 64, por
ordem de Nero,
no mesmo dia e
a n o q u e o
Apóstolo Pedro.
Todavia, alguns
estudiosos
disputam se foi no
mesmo dia, mas
não duvidam que
tenha acontecido
no mesmo ano.
A testemunha mais antiga, São Dionísio,
o Corinto, afirma que as execuções foram de
fato, no mesmo dia, em locais diferentes.
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Nero Cláudio César Augustos
Germânico
(O nome completo do imperador romano)

Nero nasceu a 15 de dezembro de 37
d.C. com o nome de Lúcio Domício
Enobarbo em Antium - atual Anzio.
Aos 14 anos de idade foi proclamado
adulto e tornou-se
imperador aos 16 anos
de idade. Nero mandou matar sua própria
mãe Agripina e sua
mulher Octávia.
Embriagado agrediu Popeia Sabina,
que estava gestante e
ela faleceu por esta
causa.
Aos 30 anos de idade a guarda pretoriana foi subornada, pois seu prefeito Ninfídio
Sabino queria apoderar-se do império.
Capturaram-no e o obrigaram a suicidar-se,
sem deixar herdeiros.
Ecos da Liberdade
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Testemunhos dos mártires
de Cristo
Tertuliano

Um advogado pagão que se converteu
em defensor da fé, disse: “O sangue dos
mártires é a semente da Igreja!” Tertuliano
dizia: “Vejam como esses cristãos amam
uns aos outros.”
Policarpo discípulo de João
Policarpo viveu entre o ano 70 – 156
e foi bispo de Esmirna.
O mais antigo relato
de martírio diz: “A multidão gritava: ‘Este é o pai
dos cristãos e o destruidor de nossos deuses,
que ensina a muitas
pessoas a não sacrificar
aos deuses.’ O magistrado instigou-o: “Tende respeito pela vossa
idade.”
Policarpo respondeu:
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“Durante 86 anos fui seu servo e ele
não me desiludiu, como posso blasfemar
contra o meu Rei, que me salvou.”
Policarpo foi queimado.
Perpétua uma senhora jovem

O diário de Perpétua diz: “Quando o
bebê pôde ficar comigo na prisão, esta se
transformou num palácio.”
Outro cristão terminou sua história e
escreveu: “Rompeu o dia da sua vitória e
eles caminharam alegremente da prisão
para o anfiteatro, como se estivessem a
encaminhar-se para o céu. Os seus rostos
estavam calmos e, se chegaram a tremer,
foi de alegria e não de medo.”

Ecos da Liberdade
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Capítulo II

Jesus será o Redentor do
povo de Roma?
Viajamos para Roma com a finalidade
de perguntar ao povo na rua, em idioma
Italiano: “Jesus serà il redentore dela
nostra anima nel giorno del Guidizio
Finale?” “Jesus, será o redentor de
nossa alma no
dia do Juízo
Final?”
A primeira
pessoa que
confrontamos
com essa pergunta foi Mara Grace. O
sorriso de Mara, com uma resposta positiva e a alegria estampada em seu semblante, foi uma maravilhosa introdução
para nossas tímidas entrevistas, na cidade milenar, que foi palco de inúmeros
conflitos sangrentos políticos e religiosos.
Roma: Jesus será seu Redentor no Juízo Final?
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Tente você fazer a pergunta de
nosso tema, para uma pessoa de forma
pessoal.
Coloque a mão sobre o ombro de
algum filho, cônjuge, amigo ou de alguma
pessoa desconhecida e você pode ser
surpreendido com um semblante, que de
repente se transforma em uma ameaça
perigosa.
O que eu vi nos olhos dos homens
que brincavam com os turistas,fazendo-se
passar por soldados romanos diante do
Coliseo, foi
uma dessas
experiências
a s s u s t a d oras.
O s h om e n s t i r aram seus capacetes de
soldados romanos, me olharam sem nenhuma simpatia e um deles disse: “Lamentamos, mas não aceitamos Jesus como Redentor.
Ecos da Liberdade
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Nós somos judeus.” Eu lhes estendi a
mão dizendo: “Mas, podemos viver em
harmonia...”
O outro soldado também retirou o
capacete da pompa romana, me olhou
ainda mais sério, deixando bem claro:
“Jesus não representa absolutamente
nada para nós.”
Certamente Jesus jamais será o
Redentor, para quem ainda hoje o
crucifica em seu coração.
Uma simples pergunta referente a
Jesus deixou os romanos com semblante tenebroso, para o cliente que simpaticamente acabava de pagar suas fotos.
Essa foi uma manifestação de ódio
contra o Redentor, que será respeitada
no dia do Juízo Final.
Jesus não será o Redentor daqueles
que o desprezam com amargura. E sua
posição de fé será respeitada em Roma e
também no dia do Juízo Final.
Roma: Jesus será seu Redentor no Juízo Final?
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Culto no ônibus circular de Roma
em cinco idiomas
Tudo começou no ponto do ônibus.
Perguntamos para uma freira e para o
Sr.Franco: “Jesus serà il redentore dela
nostra anima nel giorno del Guidizio
Finale?”
O Sr. Franco não compreendeu a
pergunta que lhe entregamos por escrito,
em idioma italiano e inglês, assim ele
entregou o bilhete para a freira. Eu então
estendi a mão sobre os ombros da freira,
dirigindo a pergunta a ela pessoalmente.
A freira respondeu com sorriso animador
dizendo: “Espero que si!” A participação da
religiosa, fez o pessoal embarcar no ônibus
circular conosco, continuando o assunto.
Assim o “culto” começou enquanto o ônibus

Ecos da Liberdade
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transitava e chegou até ao Vaticano.
De repente alguém dos fundos disse:
“Ma eso dopo de morire?” – “Si, si!” Eu
disse. Quero saber o que Jesus será para
noi dopo de “morire”. Franco me perguntou:
“Ma, então vamos para San Pietro?” – “No,
no” eu lhe respondi: “Noi vamos a Jesus!
Perguntei para um homem sentado
imediatamente ao lado de meu “púlpito”,
onde eu me segurava no ônibus: “Jesus
será seu Redentor?” Ele apenas disse que
“No” e mostrou definitivamente com gestos,
que ele não crê em Jesus.
O “dirigente” de nosso diálogo no ônibus
em trânsito, aproveitou para me contar uma
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piada em italiano: Dizendo que um romano
chegou à porta do céu e Pietro lhe disse:
“Não há nenhuma Lira sua enviada para o
céu.” (A moeda da Itália antes do Euro)
Assim Pedro teria impedido o italiano
entrar no céu.
No final do
“culto” não houve
“amém”, mas um
forte abraço como
de velhos amigos
entre nós e o
grupo. Franco
nos levou até a
porta do próximo ônibus, para chegar até a
igreja do túmulo do apóstolo Paulo, fora
dos muros de Roma. O seu grupo ficou
esperando à distância e se despediu de
nós, abanando com as mãos em sinal de
amizade.
Esse foi nosso primeiro culto em
Roma. Eu não falei quase nada, pois o
pessoal discutia, ria e ficava sério e assim
transformou a viagem em um “culto” com o
tema: “Jesus será seu Redentor no dia
do Juízo Final?”
Ecos da Liberdade
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Diante da Igreja dedicada ao
apóstolo Paulo em Roma, encontramos
um grupo de eslovenos e aproveitamos
para perguntar: “Jesus será vosso
Redentor no dia do Juízo Final?”
Esse foi um grupo de peregrinos
católicos e todos entoaram num harmonioso Sim.

Com a confissão de fé em Jesus do
grupo, convidei as dez pessoas para fazer
uma foto, dizendo: “Queremos reconhecer o grupo da Eslovênia, na eternidade.
Como poderemos reconhecer-nos, após
um momento tão breve? Precisamos da
foto para nos reconhecer na eternidade.”
Nos despedimos para juntos comparecer
Roma: Jesus será seu Redentor no Juízo Final?
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diante do Tribunal de Cristo e entrar juntos
para a Salvação eterna.
Para voltar ao centro de Roma, Natalia
e eu não encontrávamos bilhetes de
passagens para o ônibus. A líder do grupo
esloveno, Andrea, disse: “Dê o dinheiro
para a igreja, e São Pedro vai vos perdoar.”
Eu lhe respondi. “Não posso embarcar
assim, pois devemos dar a Cezar o que é de
Cezar e a Deus o que a Deus pertence.”
Existem muitos cristãos sem
consciência. Temos problemas sérios no
mundo pela simples falta de honestidade,
que começa por pequenos valores e vai até
as maiores fraudes. Procuramos por
solução para nossas passagens e finalmente as conseguimos.
Devemos ser fiéis nos pequenos e nos
grandes detalhes e por uma questão de
consciência, não de fiscalização.
Não é possível defraudar o ônibus, o
mercado, o irmão herdeiro, o proprietário da
casa alugada, o fiado na panificadora, e ter
Jesus como seu Redentor no Juízo Final.
Isso é ilusão fraudulenta contra si próprio.
Ecos da Liberdade
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De repente ouvimos pessoas falando em português no Coliseu. Foram os
brasileiros Júnior, Júlia e Renato do Recife.
É obvio que eles
também foram confrontados com a
pergunta de nosso
vestibular espiritual:
“Jesus será vosso
Redentor no dia do
Juízo Final?”
A resposta positiva desse grupo com
ainda outras pessoas brasileiras, fez nascer um abraço brasileiro pela fé em Jesus.
Nós nos despedimos com o compromisso
de nos reencontrar na glória, pois cremos
que Jesus será o Salvador e não nosso Juiz
no dia do Juízo Final.
Eu imagino que
será um dia de grande alegria chegar ao
céu: Todos nós, os
que escolhemos a
Jesus como advogado,(1.João 2,1) naquele
dia, estaremos diante do trono da justiça
Roma: Jesus será seu Redentor no Juízo Final?
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divina e Jesus intercederá por nós diante do
Pai. Rom. 8:34.
Naquele dia nós nos abraçaremos
dizendo: Júnior, Juliana, Renato, vocês
estão lembrados de nosso encontro no
Coliseo em Roma? Chegou o momento.
Logo Jesus vai chamar os nossos nomes.
Esse será um momento de festa, do
reencontro com milhares de pessoas, que
encontramos ao longo de nossa vida e
juntos nós nos preparamos para aquele dia.
Estarão conosco naquele dia, pessoas dos presídios, hospitais, das ruas, do
Rio de Janeiro, de Buenos Aires, de Atenas,
Korinthos e muitos
lugares do mundo,
que dirão: “Pastor
Mário e Natalia,
nunca conhecemos
vocês pessoalmente,
mas ouvimos vossos
cultos no rádio, e
conhecemos a Cristo
através da literatura.
Ecos da Liberdade
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De repente alguém dirá: Nós somos do
presídio do grupo de Sinicleton: Fábio,
Chico, Carioca, Vadim, Roman, Sorriso, Bila,
Zezinho,Manadar, Tião, Cabeça,Tiago, Torremo,
Rodrigão, Cleitinho, Estrelinha, Rato, Baiano,
Toco, Julio, Papudo, Ricardinho, Maquinho,
Faiole, Flamenguista e Cascola.

Após a publicação dos nomes de
pessoas do Coliseu, dos presídios, igrejas,
ruas e praças, milhares de cristãos clamam
a Deus por misericórdia, por essas pessoas.
O Juízo Final não será um dia de
espanto e terror para quem aceitou Jesus
Cristo como seu advogado e Redentor, pois
naquele dia Final, Jesus estará assentado
num alto e sublime trono e todos os que
creram estarão a sua direita e ouvirão
Jesus dizer: “Venham benditos de meu
Pai, entrem para a glória que vos está
preparada desde a fundação do mundo.” Mt. 25: 31 – 34.

Jesus será seu Juiz ou
Redentor no Juízo Final?
Roma: Jesus será seu Redentor no Juízo Final?
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Jesus no Pantheon?
No templo de todos os deuses, que
se transformou em Igreja dos Mártires de
Cristo, encontramos o jovem Giovanni, 23
anos.
Ele confessou não estar
ligado à fé cristã.
Tentei lhe convencer para que ele
também cresse em
Jesus, a partir da sua visita ao templo da
igreja dos Mártires, aqueles que transformaram a Roma pagã, na cidade mais
importante do cristianismo Giovanni ficou
pouco receoso para combinar um reencontro diante do tribunal de Cristo, mas
finalmente me estendeu sua mão.
Nós convocamos nossos leitores
para clamar a Deus, pedindo que Jesus
seja o Redentor também de Giovanni no dia
do Juízo Final.
Ecos da Liberdade
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Capítulo III

Os mártires foram acolhidos
nas catacumbas de Roma
A guia turística levou-nos até 11 metros
de profundidade, da Galeria D, da Primeira
Área da catacumba de San Callixto, com um
total de 500.000 criptas. Os cristãos desejavam ser sepultados junto aos Mártires.
A Rocha vulcânica do subsolo nas proximidades de Roma,
depois de entrar em
contato com o oxigênio, torna-se dura
como granito.
Cada vez que
os romanos encontravam os cristãos
celebrando um
culto, junto a um
sepulcro, os líderes
eram levados aos
tribunais e executados no mesmo dia.
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Há informações que as catacumbas
tivessem sido lugar de cultos dos primeiros cristãos, o
que hoje é tido
por equívoco,
pois as catacumbas foram
cemitérios
públicos e
conhecidos pelas autoridades.
Mas, nas criptas de cristãos foram
deixadas as marcas inconfundíveis da
esperança da vida eterna, com as mensagens cristãs, que trazem os mais fortes
testemunhos dos mártires e também do
povo cristão em geral.

Ecos da Liberdade
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Peixe em acróstico grego: IXORC:
Ichthýs
I – Jesus
X – Cristo
O – de Deus
R – Filho
C – Salvador
O símbolo do peixe foi uma das mais
importantes identificações dos cristãos, em
meio a perseguições e mortes. Esse
testemunho não só superou os primeiros
300 anos de clandestinidade do cristianismo, mas chega aos milhares de turistas que
visitam as catacumbas todos os dias.
Ao sair das catacumbas, após a
nossa primeira visita à Roma, eu me senti
como renovado na fé, após ouvir as
palavras da guia turística. Ela comoveu o
grupo de visitantes, falando do testemunho
deixado nas criptas dos cristãos, entre os
500 mil sepulcros. Jesus disse: “Vos
asseguro que, se eles (os discípulos) se
calarem, as próprias pedras clamarão.”
Luc. 19:20.
Roma: Jesus será seu Redentor no Juízo Final?
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As galerias no subsolo de Roma, não
apenas falam, mas entoam o mais perfeito
“Hosana nas maiores
alturas”, (Mt. 21: 9)
anunciando a esperança que recomeça
e não termina com a
morte daqueles que
crêem em Jesus.
Um hino diz: Sempre vou lembrar a coragem e o amor, da firmeza e vontade da fé e
devoção; Da igreja do tempo de Paulo, Pedro
e João. Que enfrentaram a fúria de Roma,
mas nunca negavam sua fé de cristão! É um
exemplo pra mim, verdadeira lição!
Eu queria ver a bravura dos santos em
plena arena enfrentando os leões. Quanto
mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor
dos nossos irmãos.
Sobre o sangue tombavam nas ruas;
chegavam ao céu, com a vitória nas mãos, é
um exemplo pra mim, verdadeira lição.
Coro: “Oh meu Deus! Reaviva tua igreja de
novo, faz a chama arder neste povo. Como
eram os primeiros cristãos.”
Ecos da Liberdade
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Capítulo IV

Jesus será o seu Redentor no
Juízo Final?
Uma Sra. holandesa respondeu: “Sua
pergunta é difícil”.
Uma freira no ponto de ônibus em Roma
disse: “Espero que si!”
O apóstolo Paulo escreveu: “Eu sei e
estou bem certo de que Ele é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele
Dia.”2. Tim. 1: 12.
A Bíblia diz: “A fé é a certeza de coisas
que se esperam e a convicção de fatos que
se não vêem.” Heb. 11:1.
Jesus não será o Redentor, Salvador e
Advogado daqueles que não depositam
plena confiança em sua obra de redenção.
Apenas os que crêem serão salvos.

Jesus redimiu
sua culpa
diante de Deus?
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Só Jesus pode redimir o pecado,
porque ELE pagou o preço com seu
sangue.
Somente em Jesus podemos ser
ressuscitados mediante a fé... nós estáva
mos mortos pelas nossas transgressões,
mas Jesus cancelou todos os nossos
delitos que eram contra nós, encravando-os na cruz. Col. 2:12 – 14.
Somente Jesus tem autoridade
para defender a sua e a minha causa.
Jesus é Juiz do Supremo Tribunal
Divino. Unicamente aquele que foi
justificado por sua fé, tem paz com Deus.
Rom. 5: 1.

A Sagrada Escritura diz: “Não há
salvação em nenhum outro, abaixo do
céu, não existe nenhum outro nome dado
entre os homens, pelo qual podemos ser
salvos”. At. 4:12.
Você crê e estará salvo ou não crê
e estará perdido.
Pr. Mário Hort
Ecos da Liberdade
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“Sim, eu creio que Jesus será meu
Salvador no dia do Juízo Final!”

