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Senhor eu quer ser um 
projeto útil!

O dia do Juízo será 
terrível para quem foi 
inútil.  Mt. 25: 42 – 46.                                                                                                                                                      

Alguém me disse: “Se 
Deus toma a questão 
financeira a sério, eu esta-
rei mal perante ELE”.
Jesus disse: “Quanto ao servo inútil, 
lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá 
muito pranto e ranger de dentes”. Mt 25:30. 

“Há três anos procuro fruto nesta figueira e 
não acho; podes cortá-la; para que está ela 
ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, 
porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda 
este ano, até que eu escave ao redor dela e 
lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, 
bem está; se não, mandarás cortá-la. Luc. 
13: 8 – 9.

“Senhor, Não quero comparecer de mãos 
vazias, diante do tribunal de Cristo, faça de mim 
um projeto útil, para servir a partir de hoje! 
Ajude-me a ser um projeto que serve.  Amém”.			

Mário Hort

     Editorial – Pr Mário Hort  
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Dia 27 de abril foi o 
aniversário do Rei da Holanda 

O colega pastor Adrian  
veio e me comunicou: 
“Mário hoje o Rei Willem-
Alexander, da Holanda, 
comemora o seu aniversá-
rio e solicitou que a réplica 
da Arca de Noé desfilasse 
entre os grandes navios, diante do 
palco festivo, na cidade de Dordrecht 
onde estivemos há poucas semanas”.
O Rei Guilherme Alexander, tem por costu-
me de celebrar seu aniversário, em 
uma das cidades da Holanda. Assim, 
um de meus últimos dias na Holanda foi 
feriado nacional pela celebração do 
aniversário do rei. O palco da celebra-
ção estava preparado à beira do rio 
Maas, para que sua majestade pudes-
se apreciar o desfile das mais importan-
tes embarcações, da cidade de Dor-
drecht.
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Uma das embarcações de maior desta-
que e a primeira do desfile foi a réplica 
da Arca de Noé, construída pelo cida-
dão holandês, Johan Huibers construí-
da segundo as medidas de Gênesis 6 - 
10.

O rei da Holanda, no dia de seu aniver-
sário serviu a Deus, glorificando ao 
Senhor através do destaque internacio-
nal, que concedeu ao maior símbolo da 
história da humanidade, a  Arca de 
Noé. 
Sirvamos também nós ao Senhor 
ainda hoje, com algum gesto que exalte 
o nome do Senhor, sobre todos os 
nomes com: uma visita, flor, presente, 
chocolate, abraço, uma mensagem,  
telefonema... Mas, sirva hoje ao Rei 
dos reis glorificando o seu nome, em 
gratidão por todos os seus benefícios 
que você já sentiu em sua vida. 
Deus ordenou: “Invoca-me no dia da 
angústia, eu te livrarei, e tu me glorifi-
carás”. Sal. 50:15.
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É rei e não manda?
Celebrar o aniversá-
rio do rei da Holanda 
com os Neerlandeses 
é para mim uma expe-
riência singular . 
Willem-Alexander nasceu no dia 27 
de abril de 1967 e foi coroado no dia 30 
de abril de 2013. 
Nas Monarquias Parlamentaristas, o 
chefe de estado é o monarca, mas ele 
não possui poderes executivos. 
Quem governa de fato é o primeiro-
ministro.
A celebração de hoje tem um valor sin-
gular, pois acontece na cidade de Dor-
drecht, onde visitamos a 
arca e agora posso acom-
panhar a festa real pela 
Televisão, que acontece 
nesta cidade, com a cele-
bração do aniversário do 
rei.
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Estou impressionado com a nação 
holandesa que eu conheci, nesses 35 
dias aqui na Holanda, porém estou 
desapontamento por saber que o rei-
nado é apenas um folclore. O monar-
ca não manda nem governa. Os seus 
súditos obedecem ao parlamento. (Está 

bem em termos políticos, mas não deve ser assim no reino de Deus.)

Seria Deus também apenas 
um folclore?

Para muitas pessoas, Deus não tem 
mais poder que o rei da Holanda, porém 
os que assim procedem perdem as 
bênçãos prometidas. A Escritura diz: 
Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, 
ao seu Deus e seguirem cuidadosamente a 
todos os seus mandamentos que hoje lhes 
dou o Senhor, o seu Deus, ELE os colocará 
muito acima de todas as nações da terra. 
Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os 
acompanharão, se vocês obedecerem ao 
Senhor, ao seu Deus: 
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Vocês serão abençoados na cidade e serão 
abençoados no campo.
Os filhos do seu ventre serão abençoados, 
como também as colheitas da sua terra e os 
bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A 
sua cesta e a sua amassadeira serão aben-
çoadas. Vocês serão abençoados em tudo o 
que fizerem. O Senhor concederá que sejam 
derrotados diante de vocês os inimigos que 
os atacarem. Virão a vocês por um caminho, 
e por sete fugirão.
O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros 
e a tudo o que as suas mãos fizerem. O 
Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra 
que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu 
povo santo, conforme prometeu sob jura-
mento se guardarem os mandamentos do 
Senhor, do seu Deus, e andarem nos cami-
nhos dele. Então todos os povos da terra 
verão que vocês são chamados pelo nome 
do Senhor e terão medo de vocês. 
Deuteronômio 28:1-10
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Você é projeto de Deus para levar 
seus filhos para a Arca 

Estamos apavorados com as notícias 
de roubos, assaltos e crimes praticados 
por menores. 
Onde estão os responsáveis? Quem é 
culpado da criminalidade dos menores, 
desconhecida por séculos e milênios no 
passado?
Culpados são todos os que abandonam 
seus filhos, por alguma paixão extracon-
jugal ou abandonaram seus compromis-
sos. 
Os pais que não “carregam” os seus 
filhos, sobre os seus braços, até a arca 
de Deus, terão o “privilégio” de afundar 
com eles, quando chegam às águas do 
“dilúvio” do inferno e queimarão aos 
seus filhos.
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Aqueles que não servem a Deus con-
duzindo os seus filhos, para a “arca 
de Jesus”, cometem crimes contra a 
alma de seus descendentes.
Quem se tornou 
pai ou mãe, tem 
o dever impreterí-
vel, de geração 
em geração de 
servir a Deus, no 
cuidado de seus filhos. Não existe 
outra arca, nem outro aprisco para 
abrigar os filhos dos “lobos” do inferno.
Seus filhos estão dormindo, estudan-
do, distantes ou próximos? Sirva ao 
Senhor com o objetivo de fazer deles 
pessoas dignas de nossa sociedade, 
que poderão glorificar o nome do 
Senhor pelos seus serviços. 

Você não pode abandonar o projeto 
de Deus, que assumiu em algum ato 
sexual, independente das circunstânci-
as do relacionamento.
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Violência sexual contra a filha 
de quatro anos de idade?

Ouvi relatos terríveis 
aqui na Holanda e infeliz-
mente, estão “pipocan-
do” como crimes hedion-
dos cometidos debaixo 
dos telhados do “lar doce lar”.
A imagem do respeitado progenitor do 
passado foi “arranhada” de forma dolo-
rida, pelos relatos que eu ouvi.
É possível imaginar, que um pai tenha 
coragem de violentar sua filha, aos 4 
anos de idade? 
Iniciando a escrita dessa frase senti a 
necessidade de sair para respirar um ar 
fresco, quando ouvi o berro de uma 
ovelhinha, num pasto no parque, aqui 
ao lado do templo, na cidade de Bruns-
sum. Com esse berro minha indignação 
se elevou ainda mais, contra os atos 
violentos de adultos contra crianças 
indefesas. 
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O colega Adrian me relatou o terror 
cometido por um pai que violentou sua 
filha, aos quatro anos de idade e agora 
após 80 anos, esta senhora ainda tem 
problemas psicológicos. 
O dono do título de 
“Honra ao Mérito - 
PAI” se tornou um mons-
tro para sua filha.
No dia do Juízo Final haverá pais e 
mães, que ficarão horrorizados quando 
serão cobrados por suas atitudes mons-
truosas! Os “terrorismos” familiares 
podem ficar encoberto pelos “mantos” 
de pastores, padres, bispos, promoto-
res, agricultores..., mas não ficarão 
impunes no Juízo Final. A Bíblia diz: 
“Os mortos foram julgados de acordo 
com o que tinham feito segundo o que 
estava registrado nos livros. Apocalipse 
20:12

Sua alma é projeto de Deus para servir 
na defesa das ovelhas do seu pastore-
io. 1. Pedro 5:2.
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O Rei precisa de seus serviços!

O Rei da Holanda é servido por uma 
nação, que se sente honrada com a 
família real. 

Porém, eu quero solicitar os serviços 
de nosso povo, para o “Rei dos céus” 
que precisa de seus serviços, para com-
bater os atos monstruosos praticados 
debaixo dos telhados das residências 
familiares. 
A cada dia ouço mais horrores sexuais 
praticados contra menores, em vários 
países do mundo, mas jamais eu imagi-
nava ouvir “gritos” assim estriden-
tes, do clamor de crianças do passado, 
que sofreram os abusos de seus pró-
prios progenitores.
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 O “REI” criou o lindo projeto da famí-
lia, mas agora precisa de nossos servi-
ços no combate aos “mosquitos-da-
dengue”, que são os próprios pais.
Ainda hoje eu ouvi o relato de um 
europeu, residente na África, que abu-
sou de sua filha começando aos nove 
anos de idade, em sua própria casa. 
Isso continuou até que ele foi preso por 
abuso sexual, denunciado por sua espo-
sa.
Debaixo dos telhados de casas sim-
ples e luxuosas acontecem mais atroci-
dades, contra os menores que se pode 
imaginar. 
A Escritura diz: “Eu os advirto, como 
antes já os adverti, os que praticam 
essas coisas não herdarão o Reino de 
Deus”. Gál. 5:19-21

Sua alma foi criada para cumprir um 
propósito, mesmo que seja como uma 
tulipa entre milhares, mas você deve 
ocupar o seu lugar e servir como projeto 
de Deus, para proteger as crianças.
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Você é um projeto para 
servir a Deus em suas emoções

Moisés apascentava o rebanho de 
Jetro, seu sogro. E disse o Senhor: 
“Vem agora, pois, e eu te enviarei a 
Faraó para que tires o meu povo do 
Egito”. Êxodo 3:1-12

A rainha Máxima Zorreguieta Cerruti, 
é a esposa do rei Guilherme Alexandre 
e rainha consorte  desde 2013. Ela é a 
primeira rainha de origem argentina. 
Wikipédia.

Máxima até então foi desconhecida 
pelo fato de seu pai, Jorge Zorreguieta, 
ter sido ministro de Agricultura do 
governo ditatorial de Jorge Rafael Vide-
la, (1976-1981) na Argentina, a presen-
ça do pai foi proibida na Holanda.
A rainha chorou no dia de sua coroa-
ção, por sentir a ausência do pai e de 
sua mãe, num momento da maior 
importância para sua vida. 
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As lágrimas da rainha mudaram a sua 
história na Holanda, porque conquista-
ram os corações dos holandeses.
Nos últimos anos sua popularidade che-
gou a ser maior, que a de seu marido, o 
rei e também da própria sogra, a rainha 
Beatrix.
Você não precisa ser Moisés, nem rei 
ou rainha, mas pode servir ao Senhor 
através de uma única lágrima.
Uma lágrima, um sorriso, um aperto de 
mãos..., tem o poder para transformar a 
história de sua família.
Moisés não se sentiu apto para libertar o 
seu povo da escravidão do Egito. 
A rainha da Holanda se emocionou na 
saudade de seu pai e esses pequenos 
gestos de humildade, se transformaram 
em “projetos” que serviram como um 
grande instrumento de serviços, um 
para Deus e o outro para o povo da 
Holanda. 
Sirva ao Senhor com emoção, alegria, 
lágrimas e você será um projeto usado 
no serviço do Rei dos reis. 
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Estatura, idade e cor não são 
impedimentos para servir a Deus.

Davi foi escolhido como o mais jovem, 
de pequena estatura, ruivo e apenas 
pastor de ovelhas, mas ele sabia 
tocar harpa, era prudente em pala-
vras, de gentil presença e o Senhor 
estava com ele. 1 Sam 16:1-18

Johan Huibers foi apenas carpinteiro, 
porém foi escolhido como projeto para 
servir ao Senhor. 
Com serrote e martelo ele resolveu 
fazer a réplica do navio mais famoso da 
história da humanidade, a Arca de Noé. 
Essa foto eu 
obtive da TV 
que transmitia 
o desfile das 
mais importan-
tes embarca-
ções, da cidade 
de Dordrecht, diante do palanque real, 
no dia do aniversário do rei da Holanda. 
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Davi o menino ruivo serviu ao Senhor 
como projeto maior, da história do povo 
de Deus, para todos os tempos.

Johan Huibers, o carpinteiro serviu ao 
Senhor com um dos maiores projetos 
de serviço, usando seu martelo e o 
serrote, para construir a réplica da Arca 
de Noé. 

Você também é um ótimo projeto de 
Deus, para servir ao Senhor com seus 
dons e talentos. Mt. 25: 14 -30

Não use as desculpas:

NÃO SOU CAPAZ,
NÃO SEI FALAR,
NÃO FUI ACEITO,

TENHO APENAS UM TALENTO.
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Atenção: 

Não caia na armadilha do diabo, 
porque você:

É dono de muitas propriedades,
Comprou uma fazenda,
Adquiriu cinco tratores,

Administra uma frota de carretas,
Possui grandes empresas,

Casou e a esposa/o não apoia!

As desculpas serão inválidas no dia 
do Juízo Final.

“Eu lhes digo: 
Nenhum daqueles que foram convidados 

provará do meu banquete". 
Lucas 14: 24
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Você é projeto de Deus 
para levar a cruz de Jesus

Na via dolorosa, sob o peso da cruz, 
Jesus caiu e os soldados romanos obri-
garam a Simão o cireneu, que passava 
naquele lugar, a carregar a cruz de 
Jesus. Marcos 15: 21. 

Simão era oriundo de Cirene, nome de 
uma região do Norte de África, que hoje 
se situa na Líbia. Segundo a tradição, 
após Simão ajudar Jesus a carregar a 
cruz, este voltou para Cirene e contou o 
acontecido para sua família. 
Rufo que foi um jovem rejeitado pelo 
Sinédrio da época, após seu pai contar 
todo o ocorrido, e ele conhecia um 
pouco a Torá (livro sagrado) dos jude-
us, ele identificou que o homem, aque-
le que seu pai ajudou a carregar a 
cruz, era o Messias. E desta forma se 
tornou uma das primeiras famílias gen-
tias evangelizadas, após a crucifica-
ção. Fonte: Wikipédia.
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Após escrever desde as 5h00 da 
manhã, repousei por meia hora, e acor-
dei com os olhos molhados de lágri-
mas, porque reco-
nheci o valioso pro-
jeto que Deus dese-
nhou pelo colega, 
pastor Adrian Bais.  
Ele não apenas me recebeu na Holan-
da, mas foi também meu taxista, pelo 
preço do combustível e me levou até a 
Arca, para Paris e ao parque das Tuli-
pas, próximo a Amsterdam, além de 
cuidar de minha saúde como Natalia o 
faz, em nossas viagens de pesquisas. 
Adrian, colega e amigo! Você ajudou 
a carregar a “cruz a serviço do Mestre”, 
me abrigou, compreendeu e orou por 
mim quando eu não tive mais forças 
para continuar.... muito obrigado colega 
pastor!  
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O projeto de serviço 
em Düsseldorf

Nos últimos anos de minha vida, sem-
pre esperei que Deus guiasse os meus 
passos. Sim, literalmente eu sempre 
espero de Deus, que ELE coloque os 
meus pés no lugar onde devo pisar.
Agora estou no aeropor-
to  de  Düsse ldo r f .  O 
Senhor não apenas me fez 
tomar um voo para esta 
cidade, próxima a fronteira 
com a Holanda, mas tam-
bém inspirou o projeto de 
escrever o tema: “Você 
também está no voo para Düsseldorf” e 
agora estou retornando ao Brasil.
Para cada dia Deus tem projetos para 
os nossos serviços. Onde, quando, 
como e qual será o serviço, isso é uma 
questão que ELE define dia a dia.
O copiloto Adreas Lubitz, que fez o voo 
de Barcelona para Düsseldorf cair nos 
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Alpes Franceses, com mais 149 pesso-
as a bordo, não foi guiado pelo Espírito 
Santo, mas por suas emoções perturba-
das. 
Andreas desviou o projeto de voo de 
seu destino e trouxe o horror para o 
mundo inteiro. Não se desvie dos proje-
tos de Deus! 
Não seja guiado por ciúmes, inveja ou 
ódio. Cumpra dia a dia os projetos de 
Deus pelos seus serviços, na família, no 
emprego, no lazer e tudo isso na obe-
diência da suave voz do Espírito Santo.
Você pode fazer a diferença em sua 
sociedade, igreja e família buscando 
todos os dias, cumprir fielmente os pla-
nos e projetos de Deus para os seus 
serviços.
Seja um projeto que está a serviço de 
Deus nas 24 horas do dia, pois um 
único copo de água, pode resgatar 
alguém da morte, por seus serviços nos 
planos perfeitos de Deus. 
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Você é um projeto 
para distribuir literatura?

Sempre que escrevo dos heróis da fé o 
faço com temor, de que milhares de 
pessoas mergulham no menosprezo de 
seus valiosos serviços, em “pequenos 
copos de água” que eles devem servir 
em pequenos ministérios.
Facilmente ao ouvir de obras esplêndi-
das abandona-se o ministério do ano-
nimato, onde não se recebe honras. 
Essa atitude pode causar prejuízos 
irreparáveis à obra da salvação de Cris-
to, pelo abando dos serviços nas “apa-
rentes pequenas causas”.
Após receber um almoço com alimen-
tos quentes, depois de muitos lanches 
falei para uma senhora da igreja: 
“A Bíblia diz: 'Quem recebe um profeta 
em qualidade de profeta receberá 
galardão de profeta; e quem recebe 
um justo na qualidade de justo, recebe-
rá galardão de justo. E qualquer que 
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tiver entregado, mesmo que seja um só 
copo de água fria, a um destes peque-
nos em nome de discípulo, em verdade 
vos digo que de modo algum perderá o 
seu galardão'”. Mateus 10:41 – 42.

Dois dias após chegar à Holanda, 
meu amigo me levou para a igreja de 
Erkelenz, na Alemanha, que fica próxi-
mo a divisa com a Holanda. Neste culto 
eu falei das experiências em viagens de 
pesquisas que fizemos 
pelo mundo e apresentei 
a reportagem de Manaus, 
com o tema: “O seu 
desembarque será à 
direita ou à esquerda”? 
As pessoas aplaudiram a 
apresentação, o que não 
é comum em igrejas da Alemanha. Após 
o culto havia um clima de muita alegria 
na igreja. Quando cheguei aos fundos 
do templo, a senhora Christel, pergun-
tou: “Se eu lhe conto a minha experiên-
cia de fé, você a publica”? 
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Eu respondi afirmativa-
mente e ela falou da amar-
gura de sua vida e do tem-
po, quando ela detestava 
ouvir alguém falar de 
Deus. Naqueles tempos 
idos, uma amiga lhe trouxe alguns 
livretos a os deixou sobre a sua mesa, 
o que lhe deixou muito irritada. Ela não 
suportava nem mesmo olhar para os 
livretos.
Finalmente Christel resolveu jogar os 
livretos no latão de lixo, diante de sua 
casa. Escondeu a literatura “horrível” no 
fundo do latão para que ninguém os 
encontrasse e foi até a casa de uma 
amiga. Esta amiga vivia com o mesmo 
ódio contra Deus. Porém, ao chegar a 
casa desta amiga a encontrou jubilan-
do de alegria, pois ela havia se converti-
do pela oração escrita, num destes 
livretos que ela tinha recebido da 
mesma amiga. Naquele instante a 
senhora Martina estava cheia de ale-
gria da salvação. 
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Ela havia sido uma mulher mundana e 
foi abandonado pelo marido, um solda-
do americano, mas naquele dia ela aca-
bava de encontrar a vida nova em 
Jesus.
Enquanto a senhora Christel narrava 
sua experiência e seu 
ódio contra os livretos que 
acabava de jogar no lixo, 
Martina, já estava parada 
junto a nós e aguardava a 
oportunidade para falar 
de sua experiência: 
Martina disse: "Eu havia sido abando-
nada por meu esposo, que estava can-
sado de ser amado por uma só mulher e 
queria a liberdade. Ele simplesmente 
não queria mais o meu amor e me aban-
donou com a filha de um ano e meio. 
(hoje 17 anos de idade). 
No desespero eu recebi a visita de 
nossa amiga evangélica, que nos trou-
xe alguns livretos e me disse: 'Leia o 
que aqui está escrito e descubra o que 
Jesus pode fazer por você'. 
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Quando eu terminei de ler a oração 
no final do livreto em voz alta, minha 
vida foi tocada tão fortemente por 
Jesus, que eu não sabia o que estava 
acontecendo. Inicialmente estive com 
medo, pois não conhecia nada de 
Jesus. Mas, ao sentir esse amor divino 
que havia tocado meu interior, após 
clamar em voz alta a oração de entrega, 
a glória de Deus veio sobre mim de 
uma forma muito singular: Nesse ins-
tante eu vi uma nuvem entrar pela jane-
la de minha casa, pousou como a glória 
de Deus sobre a minha mesa. E isso me  
deixou ainda mais perplexa, pois eu não 
sabia o que iria acontecer.
Pouco tempo depois, a nuvem saiu de 
minha casa e a glória de Deus, se posi-
cionou por um longo tempo, diante da 
janela de minha casa, do lado de fora.
Quando tudo isso havia passado, eu 
estive cheia de felicidade e nesse ins-
tante, ainda perplexa da visão chegou 
minha amiga Cristel Heins, que havia 
jogado os mesmos livretos no lixo.
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Ao Christel perceber a felicidade de 
Martina, ela voltou imediatamente para 
sua casa, foi ao latão do lixo e derra-
mou todo o lixo e os livretos caíram 
espalhando-se e voando pela calçada, 
diante dela. Ela ficou envergonhada 
temendo que os vizinhos a vissem 
catando os livretos do lixo.
Ao chegar à sua casa, ela leu o que o 
pastor escreveu de Jesus e de tudo 
quanto ELE fez por nossa salvação, 
derramando seu sangue na cruz, para 
pagar pelos nossos pecados, ao ler a 
oração final, também a sua vida foi 
totalmente transformada por Deus.
Isso aconteceu há 15 anos, mas estas 
senhoras contaram suas experiências 
de salvação pela literatura, como se 
isso tivesse acontecido no dia anterior. 
Finalizando a senhora Martina disse: 
“Eu fui uma pessoa mundana e não 
sabia nada de Deus. No dia de minha 
experiência com Jesus, eu já havia mar-
cado uma 'saída' com um homem. 
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Quando ele telefonou para me buscar, 
eu lhe comuniquei dizendo que minha 
vida não pode mais continuar do 
mesmo modo. Falei que eu havia 
conhecido os caminhos e ensinamen-
tos de Jesus e que não poderia sair com 
ele. O homem ficou nervoso, bateu o 
telefone, mas a minha vida mudou total-
mente, isso foi há 15 anos”, concluiu 
Martina.

Solicite 30 livretos 
Ecos da Liberdade 

gratuitamente

Para obter a quantidade de 
800 livretos, envie R$ 50,00

para os custos do envio 
pelo correio.
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Você está desanimado 
por ouvir de poucos 

testemunhos da salvação 
pela literatura?

Lembre-se: 
Quem serve, serve!
 Quem não serve 

e não semeia, 
não pode colher os frutos 

da semente que deixou de 
semear!

A Bíblia diz: 
“Sê fiel até à morte, 

e dar-te-ei a coroa da vida.
Apocalipse 2:10
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Você é um projeto que
serve para louvar a Deus?

Ao amanhecer meu último dia na 
Holanda, um pássaro sentou-se ao lado 
da janela do meu quarto e cantou das 
5h00 até as 5h30 da manhã. O pássaro 
serviu ao Criador de todo coração, com 
todas as suas forças e serviu também a 
mim, que fui o seu “próximo” naquela jane-
la. O projeto de serviço do pássaro foi 
cumprido, me despertando do sono no dia 
do meu embarque. Todos nós ao ama-
nhecer nosso último dia, seremos desper-
tados do “sono” desta vida e então embar-
caremos para a vida eterna. 
Como despedida da Holanda desejo, 
que todos os leitores sejam despertados 
com o bem-vindo do cântico angelical, 
na manhã gloriosa no outro lado, quando 
receberemos o galardão do Senhor, que 
dirá: “Venham benditos de meu Pai, 
entrai na posse do reino que vos está 
preparado desde a fundação do mun-

do”.                                             Mário Hort
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Clame! Grite! Suplique!

Clame em voz alta pela misericórdia 
de Deus sobre a sua vida, dizendo:

Pai nosso que está nos céus. Em 
nome de Jesus venho a Ti e clamo no 
Espírito Santo: Tenha misericórdia de 
mim, apaga todas as minhas transgres-
sões, limpa me de toda a maldade, cria 
em mim um coração novo e puro, ins-
creva meu nome no Livro da Vida e 
faça de mim uma nova criatura. 
Quero ser um projeto útil do Senhor 
por toda a minha vida. Perdoa o tempo 
que desperdicei em meus próprios 
caminhos.
                                          Amém. 

Cidade.................................hora...........

dia......../......../................ 

Assinatura..............................................
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Carimbo

Enviamos 30 livretos grátis, para 
quem nos escreve dizendo que leu 
este comunicado.

Escreva para:
Organizações Ecos da Liberdade

C. P. 100  –  85960-000 
Marechal Cândido Rondon, PR - Brasil

Telefone (45) 3254 1483
e-Mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br

Site: www.ecosdaliberdade.com.br

Autor: Mário Hort
Conta bancária: Bradesco –

Agência 3284-0 Conta 0018620-1.
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As Tulipas servem a Deus e a milhares de As Tulipas servem a Deus e a milhares de 
pessoas em seus breves dias de vida.pessoas em seus breves dias de vida.

As Tulipas servem a Deus e a milhares de 
pessoas em seus breves dias de vida.

Você pode servir a Deus distribuindoVocê pode servir a Deus distribuindo
Ecos da Liberdade.Ecos da Liberdade.

Você pode servir a Deus distribuindo
Ecos da Liberdade.

Milhares de pessoas esperam por SEUS SERVIÇOS.Milhares de pessoas esperam por SEUS SERVIÇOS.Milhares de pessoas esperam por SEUS SERVIÇOS.

O Rei dos reis espera por seus O Rei dos reis espera por seus 
serviços em todos os seus diasserviços em todos os seus dias
O Rei dos reis espera por seus 
serviços em todos os seus dias

Milhares de pessoas esperam por SEUS SERVIÇOS.Milhares de pessoas esperam por SEUS SERVIÇOS.Milhares de pessoas esperam por SEUS SERVIÇOS.

As Tulipas servem a Deus e a milhares de As Tulipas servem a Deus e a milhares de 
pessoas em seus breves dias de vida.pessoas em seus breves dias de vida.

As Tulipas servem a Deus e a milhares de 
pessoas em seus breves dias de vida.

O Rei dos reis espera por seus O Rei dos reis espera por seus 
serviços em todos os seus diasserviços em todos os seus dias
O Rei dos reis espera por seus 
serviços em todos os seus dias

Você pode servir a Deus distribuindoVocê pode servir a Deus distribuindo
Ecos da Liberdade.Ecos da Liberdade.

Você pode servir a Deus distribuindo
Ecos da Liberdade.
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Senhor, faça de mim um Senhor, faça de mim um 
projeto que serve para sua obra!projeto que serve para sua obra!
Senhor, faça de mim um Senhor, faça de mim um 
projeto que serve para sua obra!projeto que serve para sua obra!
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