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É um dos muitos resultados do “DNA” 
das lágrimas, derramadas diante de Deus 
em oração, por você que deve perceber:

“O Senhor é quem me abençoará...” 
Você deve entender agora, que Deus 

voltou seu semblante para sua vida e ELE 
deseja iluminar o seu caminho, se você se 
volta para ELE.

Talvez você seja obrigado a fechar o 
pequeno mensageiro, por compromissos 
da vida, mas já pode ser abençoado a partir 
da leitura dessas poucas linhas.

Na Universidade de Warner Pacific 
College, em Portland, USA, o diretor da 
faculdade de Edmonton, do Canadá, me 
entregou seu cartão de visitas onde dizia: 
“A partir de hoje eu te abençoarei.” Ag. 2:19.

A literatura “Ecos da Liberdade” foi 
ungida pelo Senhor, para pronunciar as 
bênçãos de Deus sobre a vida de quem 
abre uma de suas páginas.

Saiba que a leitura dessas poucas 
linhas, poderá mudar sua vida da: 
“maldição” para as “bênçãos” de Deus.

O livreto em suas mãos

“O que está escrito”
é ungido por Deus!

Essa foi a conclusão de Ademar e 
Charlote,  durante o encontro de 
planejamento antes de nossa viagem à 
Europa. Charlote disse mais: “Pastor Mário, 
o resultado é que “estará escrito” e é isso 
que Deus abençoa. 

Guarde esse “escrito” como um 
tesouro. Não dê esse livreto para outra 
pessoa, pois “o que está escrito” foi 
entregue para que você seja abençoado.  
Se alguém precisa dessas bênçãos de 
Deus, mostre o que está escrito na Bíblia 
Sagrada, (Num. 6: 22 – 27) e solicite outros 
exemplares para sua distribuição.

O Sr. Alli foi alcoólatra durante 40 
anos. Hospitalizado convidou sua sogra 
para orar por ele. A sogra lhe trouxe o salmo 
91, escrito a mão e ele manteve o escrito 
durante 17 anos em sua carteira. Aos 80 
anos de idade, o Sr. Alli testemunhou do 
poder do “escrito”, para fazer de um 
alcoólatra, um homem digno. 

Capítulo I
A bênção de Deus é poder 

de salvação

O voo da Alitalia, nos levou da Suíça 
via Roma à Veneza. Chegando ao 
aeroporto de Roma, nos deparamos com 
muitas fotos históricas no aeroporto. Ao ver 
a foto do Pantheon, novamente os 
sangrentos combates da fé cristã com o 
paganismo, invadiram meu peito.

O Pantheon foi o 
templo de todos os 
d e u s e s ,  q u e  o  
a p ó s t o l o  P a u l o  
e n f r e n t o u  
acorrentado e os 
primeiros cristãos foram queimando nos 
postes de Roma. Paulo escreveu: “Não me 
envergonho do Evangelho de Cristo, pois é 
poder de Deus para salvação, de todos os 
que crêem.” Rom. 1: 16

Carecemos das bênçãos no poder de 
Deus para a salvação.

O Senhor te abençoe e te guarde! Ecos da Liberdade

O Senhor te abençoe e te guarde! Ecos da Liberdade

O Senhor te abençoe e te guarde!

“O DNA de uma lágrima derramada em 
oração diante de Deus” – Seria o tema 
escrito aqui na Itália. Porém, poucos dias 
antes do embarque desde a Suíça, da casa da 
filha para Veneza, acordei questionando a 
Deus: “Senhor, para quê servem nossas 
lágrimas, se o Senhor não abençoa e guarda 
as pessoas? Nossas lágrimas não têm 
nenhum sentido, se o Senhor não abençoa e 
guarda as pessoas que nós abençoamos e 
por quem choramos...

Em minha mente vi 
muitos casais de noivos, 
saindo pelo corredor da 
igreja, ouvindo a pronúncia 
da bênção sacerdotal:      
“O Senhor te abençoe e te 
guarde; O Senhor faça 
resplandecer o rosto sobre ti 
e tenha misericórdia de ti;  
O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.” 

Num. 6: 22 – 27.

No clamor dessas palavras, nasceu o 
tema inspirado por Deus no momento da 
oração e escrito em Veneza, Itália.
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Escrevendo essas linhas aqui em 
Roma, meu corpo se arrepia, imaginando 
que os primeiros cristãos foram 
abençoados de tal forma, que converteram 
o Império Romano e venceram os grilhões 
de ferro, morrendo em espetáculos 
públicos para a alegria dos imperadores e 
das multidões, mas o seu testemunho foi 
abençoado no poder de Deus para a 
salvação.

Eu nasci em Blumenau, SC, Natalia 
em Campo Vieira na Argentina, mas 
estamos aqui, após 2000 anos de luta dos 
poderosos com os abençoados por Deus.

Custou o sangue 
de nossos irmãos 
durante 300 anos, 
mas no ano 325, 
houve o Concílio de 
Nicéia, que reuniu 

300 bispos do Império Romano, para definir 
a fé cristã, diante de Constantino, o primeiro 
Imperador, que foi abençoado com o 
poder de Deus da Salvação.

Capítulo II
O Senhor te guarde!

Por Natalia Hort

“Senhor guarde-nos na neve!” Ao sair 
de Zurique, Suíça as 9h00 da manhã, havia 
muita neve na rua e seria demais puxar 
nossas malas, caminhando 10 quadras 
com as malas, assim tomamos um taxi para 
o aeroporto internacional da Suíça. 

Os planos de vôo da companhia aérea 
italiana, Alitalia, funcionaram quase 
perfeitos, mas logo que chegamos ao 
aeroporto Marcopolo de Veneza, tudo ficou 
diferente e não tenho palavras para 
descrever a angústia que passamos. 

De repente ao 
desembarcar do 
ônibus, com as ruas 
cobertas de neve por 
uma forte nevasca, 
que tomou Veneza 
de surpresa e nós 
f i c a m o s  e m  
angústia, ao ponto 
de temer a morte. 

Sim, eu vi pessoas empurrando uma 
maca na direção para onde o Mário havia 
saído à busca de solução, para chegar à 
cidade de Veneza e temi que tivesse 
acontecido algo com ele, pois demorava  
em voltar. 

As rodovias 
para chegar a 
Veneza estavam 
cobertas de neve, 
c a m i n h o s  
b l o q u e a d o s ,  
pessoas sem ter 
c o m o  s a i r  d a  
e s t a ç ã o  

rodoviária, constantes apagões de luz por 
falta de energia, tudo branco e ventos 
gelados com -2 graus negativos. 

Após o desembarque do terceiro 
ônibus circular em Veneza, ao dar o 
primeiro passo, pisei sobre o gelo e lá fui eu 
para o chão coberto de neve. Graças a 
Deus, havia pessoas para me ajudar a 
levantar em meio a neve, o gelo e poças de 
água.

Caminhamos na neve de 15 a 20 cm 
de profundidade, e nós fomos obrigados a 
caminhar, arrastando nossas malas, nessa 
lama gelada. Não havia taxi, ninguém nas 
ruas e as pessoas que encontrávamos, 
também procuravam por um lugar para 
pernoitar na cidade, pois todos os vôos, 
trens e ônibus, tudo estava cancelado. 
Caminhando com os pés quase congelados 
de água que entrava na bota, eu apenas 
conseguia clamar em minha alma: “Jesus 
ajude-nos nessa prova”. 

Para mim tudo parecia escuro, apesar 
da perfeita iluminação que deixava tudo 
muito claro pela branca neve. Eu apenas 
ouvia o Mario, um tanto na frente puxando a 
mala maior e dizendo: 

O Senhor te abençoe e te guarde! Ecos da Liberdade

O Senhor te abençoe e te guarde! Ecos da Liberdade
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“Natalia vamos, mais um pouco.” Ele 
viu meu desespero, eu estava chorando, 
mas não havia o que fazer neste 
momento... Ao dobrar a esquina já se 
avistava o Hotel. Ao entrar pela porta do 
Hotel Veneza, o recepcionista disse: 
“Natalia e Mario, o vosso quarto esta 
reservado.” Abrindo uma das malas, 
tivemos uma grande surpresa: A roupa da 
mala estava toda molhada.

Foi um alívio 
entrar no quarto N° 
240, quentinho e isso 
a meia noite. 

Essa foi nossa 
aventura no início de 
uma nova missão, 
para escrever o tema: “O Senhor te 
abençoe e te guarde”. 

Somos gratos a Deus, por saber que 
temos uma igreja, amigos, filhos e netos, 
que estão orando por nós, por onde quer 
que o Senhor nos conduza. Natalia Hort.

Senhor ouça o clamor de 
minhas  lágrimas e guarda-me 

de todo o mal!

R e t o r n a n d o  d e  B a r c e l o n a ,  
conhecemos Zalina uma jovem russa, no 
ônibus que nos conduziu até ao aeroporto 
de Girona, na Espanha. 

A jovem falava além 
do russo, o idioma 
a lemão,  ing lês ,  o  
e s p a n h o l  e  s e u  
namorado era um 
jovem português, que 
estudava na Alemanha.

Nossa amizade se tornou como de pais 
para a filha, ao ponto que Zalina deixava 
seus pertences aos nossos cuidados e os 
nossos ficavam aos cuidados dela, o que 
não se pode fazer em lugar algum com 
estranhos. 

Ao voltar para o lugar onde ela estava 
sentada, Natalia havia saído, para comprar 
uma lembrança da Espanha. Quando me 

aproximei da jovem russa, ela tentou 
esconder as lágrimas em seus olhos, mas 
uma caiu como uma pérola de seu olho. 

Essa lágrima me inspirou a escrever 
um tema intitulado: “O DNA de uma 
lágrima derramada na presença de 
Deus”, pois Deus pode transformar uma 
“lágrima”, na bênção mais importante para 
a vida de Zalina, para você para mim, 
guardando- nos de todo o mal. Mt. 6: 13 

Qual foi a razão 
da lágrima que eu vi 
ca i r  do o lho de 
Zalina? Saudades do 
namorado? Alegria 
de rever o amado? 
Foi incerteza, esperança, sonhos, ou as 
angústias de um mundo tão diferente entre 
Rússia, Espanha, Portugal... que fizeram 
cair essa lágrima?

 Nosso desejo é que Zalina seja 
abençoada em Barcelona, na Rússia ou 
onde quer que esteja eternamente.

Em Barcelona, ao encontrar apenas 
incredulidade durante cinco dias, eu senti 
um “peso” na alma, que não posso explicar.

Com os olhos 
cheios de lágrimas, 
escrevi o que seria a 
primeira frase do 
tema escri to em 
Veneza: “O DNA de 
uma única lágrima, 

que cai dos nossos olhos em oração, eleva a 
Deus o nosso passado, o presente e o futuro. 
Não se agonize fazendo muitas palavras 
em suas orações.” Mt. 6:7.

Há circunstâncias que exigem a 
compreensão dessa verdade, para que 
não nos prejudiquemos chorando noite e 
dia, clamando como os gentios e 
finalmente, quando as bênçãos e as 
respostas de Deus chegam, nós já não 
estamos mais em condições de recebê-las. 

Devemos saber que o “DNA” de uma 
só lágrima, eleva a Deus todas as nossas 
necessidades e Ele nos guardará do mal. 

O Senhor te abençoe e te guarde! Ecos da Liberdade

O Senhor te abençoe e te guarde! Ecos da Liberdade
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Capítulo III
O Senhor faça brilhar

o seu rosto sobre ti

O que significa que o “rosto do Senhor 
brilha” sobre a nossa vida?

Para Adão e Eva foi ouvir a voz de Deus 
no final do dia. Gen. 3: 8 

Para Noé foi receber a ordem de Deus 
para construir uma arca, assim ele foi salvo 
do dilúvio. Gen. 6: 13 – 18.

Para Abraão o “brilho” do rosto de Deus 
foi á ordem de sair de sua parentela, 
d izendo:  “Abençoare i  os  que te  
abençoarem...” Gen. 12: 1 – 3.

Para Moisés o “brilho” do rosto de 
Deus, foi o anjo que lhe apareceu na sarça 
ardente e Deus lhe disse: “Eu sou o Pai de 
Abraão, Isaque e Jacó. Ex. 3:  1- 10.  

O “brilho” de Jesus começou 
quando ele enviou o Espírito Santo 
e está conosco até a consumação 
dos séculos. At. 1: 8 e Mt. 28: 20.

O rosto do Senhor “brilhou” 
sobre um perseguidor

O  a p ó s t o l o  P a u l o  e s t a v a  
perseguindo os primeiros cristãos, com 
poderes para prender e matar os 
discípulos, mas Jesus fez “brilhar” uma 
forte luz sobre ele. Paulo caiu no meio da 
rua, ficou cego e recuperou a vista somente, 
após a oração de Ananias. At: 9: 1 – 19.

O livreto em suas mãos é uma oração 
com o pedido: “Senhor faça “brilhar” o seu 
rosto sobre a vida da pessoa que abre esse 
livreto”. 

Caso isso aconteça, saiba que a 
bênção Sacerdotal se cumpre em sua vida. 
Você pode ter experiências divinas nunca 
antes conhecidas, se aceitar a bênção! 

Você já imaginou o que será quando 
perceber a glória de Deus “brilhando” ao 
longo de sua vida? Esse brilho mudará a 
história de seus familiares e de gerações. 
Pedimos que isso acontecesse a partir da 
leitura deste mensageiro de Deus.

Amizade entre muçulmanos
e cristãos

Acabamos de tomar um café na 
panificadora de Sharo, Tanea e a filha 
Odura em frente ao hotel. Perguntei ao 
jovem proprietário: “Qual é a sua religião?” 

Ele respondeu que é muçulmano e 
todas suas famílias, residentes em 
Bangladesh, na Índia, também confessam 
a mesma religião. 

Perguntei a Sharo: “O que significa 
Jesus em sua religião?” Sharo 
respondeu: “Nós cremos em Jesus, mas 
não o consideramos Filho de Deus, ele é 
apenas um profeta”. Porém, ele logo 
confessou que não pode falar do assunto, 
pois está totalmente desligado de qualquer 
religião.

A amizade com Sharo foi tão gentil, 
que me animei a lhe dizer: “Sharo, nós 
chegamos à meia noite ao hotel enfrente ao 
seu estabelecimento, quando tudo estava 
coberto de neve. Imagine se você algum 
dia chega diante da porta do céu e 
pergunta, como nós perguntamos, a meia 
noite na recepção do hotel: “Existe um lugar 
reservado para Mário e Natalia?”

Imagine você, sua esposa Tanea e a 
filha, diante de Deus, mas os vossos 
nomes não estão inscritos no céu?

Estou escrevendo 
o tema: “O Senhor te 
abençoe e te guarde”, 
vou orar para que 
Deus abençoe vocês 
e que, ao chegar 
diante de Deus lá no céu, o Senhor possa 
dizer: “Sharo, Tanea e Odura, podem 
entrar, vocês estão inscritos...” É difícil 
descrever o sentimento de amizade que 
sentimos, pelo breve testemunho de um 
brasileiro diante de um muçulmano, em 
Veneza na Itália.

O Senhor te abençoe e te guarde! Ecos da Liberdade

O Senhor te abençoe e te guarde! Ecos da Liberdade
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Capítulo IV 
O Senhor tenha 

misericórdia de ti

Encontramos as senhoras Netia, 
Simone e Neli, com aproximadamente 60 
anos de idade, turistas do pequeno país, 
Luxemburgo.

As senhoras sugeriram que eu fosse o 
próximo Papa e deveria ir diretamente para 
Roma. 

Tivemos um longo diálogo alegre, 
descontraído e cordial e elas ouviam com 
curiosidade, das experiências que eu tive 
perguntando: “Existem bons ares em 
Buenos Aires? - “O Deus desconhecido 
ainda é conhecido em Atenas”? At. 17: 16 - 31.

Porém, ao me despedir das hóspedes 
do Hotel Veneza, concluí: “Entendo que 
eu falei com pessoas cristãs!” Ao que 
elas responderam em coro, quase 
ofendidas: “Não, nós não cremos em Deus, 
em Jesus e no Espírito Santo! Na América 
do Sul, deve haver pobreza, por essa razão 
ainda há quem crê...” concluíram.

Disfarcei minha tristeza, dizendo: 
“Obrigado por vosso diálogo. Vocês me 
trataram com cordialidade.” Antes eu lhes 
havia dito que, não entendo por que 
pessoas incrédulas, em diálogo sobre 
Deus, imediatamente passam a ser 
agressivas. 

A Sra. Simone que antes falava com 
entusiasmo, de repente transtornou seu 
semblante para tenebroso e concluiu: 

“A fé é para gente que não tem nada...” 
Eu apenas comentei: “Sim, quando nada 
temos, nos agarramos em Deus, logo 
quando ELE nos enche de bens, 
abandonamos a fé e empobrecemos?” 

A senhora Neli concluiu: “É sim; esse é o 
ciclo da vida...” 

Espero que o Senhor “levante o seu 
rosto” e tenha misericórdia das três 
senhoras luxemburguesas, que ouviram 
um dos meus mais longos sermões, antes 
de anunciar a incredulidade. 

Ore conosco por estas senhoras. 

Não consigo esquecer o rosto amargo 
da senhora Simone, ao desacreditar o 
Espírito Santo. Já ouvi muitas pessoas 
negando sua fé, mas não tenho lembranças 
de ouvir alguém desfazer o Espírito Santo.

A dureza de coração de Simone causa 
medo em todos que conhecem as 
Sagradas Escrituras, pois sabem que, o 
pecado contra o Espírito Santo é 
imperdoável. Luc. 12: 10.

Quero apelar para a misericórdia de 
Deus oferecida em Jesus Cristo, 
considerando que, a senhora não entendeu 
o que representa a fé cristã. 

S i m o n e  e s t a v a  t o t a l m e n t e  
desinformada do significado da doutrina 
cristã. Infelizmente esse é um “retrato” fiel 
da maioria dos cristãos da atualidade no 
mundo. 

Os povos cristãos analfabetos do 
passado, tinham infinitamente mais 
conhecimento das Escrituras.

Nossa geração com celulares ligados 
noite e dia na internet, não entende nada 
dos elementos primários da fé cristã. 

O homem moderno já não sabe mais 
que foi a simples doutrina cristã, que 
salvou o mundo dos sacrifícios dos 
próprios filhos, para agradar aos deuses de 
pedra e pau, o que ainda hoje se faz na 
bruxaria.

Desejo proclamar a misericórdia de 
Deus, sobre todos os entrevistados dos 
últimos anos, esperando que você ao ler 
essa mensagem, proclame conosco a 
misericórdia de Deus, dizendo: “O Senhor 
vos abençoe e vos guarde; O Senhor 
faça resplandecer o rosto sobre vós e 
tenha misericórdia de vós, o  Senhor 
sobre vós levante o rosto e vos dê a 
paz.” Num. 6: 22 – 27.  

A intercessão dos leitores, unida a 
nossa oração pelas bênçãos de Deus, 
certamente chegará à Deus, como chegou 
o clamor dos sodomitas. (Gen.18:20 - 21)

Deus responderá com MISERICÓRDIA 
sobre todos que recebem Ecos da 
Liberdade, por literatura, rádio ou 
entrevistas. 

O Senhor te abençoe e te guarde! Ecos da Liberdade

O Senhor te abençoe e te guarde! Ecos da Liberdade
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Dois minutos de misericórdia 
para uma italiana russa

Em meio ao frio e a neve, tivemos um 
dia de sol e o aproveitamos para conhecer a 
cidade antiga de Veneza.

V i a j a m o s  n o  
barco que funciona 
como ônibus circular, 
pelo rio que corta a 
cidade e fomos até a 
praça de São Marcos: 

Perguntei para uma jovem: “Onde 
encontro a entrada para a Igreja?” Ela 
perguntou: “Qual delas, há muitas igrejas 
aqui?” Ela saiu de seu estabelecimento, 
nos acompanhou até a calçada e apontou 
para a porta de entrada do antigo templo, e 

Piazzetta Giovanni XXIII

eu lhe perguntei: 
“Posso saber de 
sua confissão 
religiosa? Você é 
cristã ou confessa 
outra religião?” 

Exsana respondeu: “Eu sou italiana de 
procedência russa e você pode escrever 
que eu sou apenas “metade cristã.”

Ao que eu perguntei: “Por que você 
não é cristã por completo?” Ela 
respondeu:

“Sou jovem, quero deixar a outra parte 
para mais tarde.” – Respondi assustado: 
“Exsana, isso é perigoso. Não faça 
isso.” Falei mais algumas palavras e ela 
disse: “Se você fala mais dois minutos, 
serei cristã agora.”

Nos despedimos 
para visitar o templo 
antigo, logo seguimos 
caminhando entre os 
estreitos corredores, 
seguindo por pontes      

e tablados, visitando pequenas lojas.         
(A cidade tem 177 canais, 400 pontes e 118 ilhas.)  

Voltando para a praça, filmamos um 
vídeo e retornamos para falar mais uma 
vez, com Exsana, e ela confessou: 

“Eu sou casada, tenho uma filha de 
sete anos e estou prestes a abandonar a 
família...”

Tomei um livreto do meu bolso: “As 
torres Gêmeas da Alma foram atingidas” 
e lhe mostrei o que acontece com um 
divórcio. A jovem senhora ficou chocada, 
quase não conseguia falar olhando para as 
Torres Gêmeas em chamas, no livreto. Eu 
tive a impressão, que ela começou a 
repensar sua atitude planejada. 

Desejo que, Exsana possa tornar-se 
uma cristã em espírito e verdade. Mas, eis a 
questão de nosso tema: Se Deus não 
derrama suas bênçãos sobre essa 
senhora, sua filha e seu esposo, o sinistro 
familiar acontecerá. 

Abençoamos a jovem senhora orando: 

“O Senhor te abençoe 
e te guarde”.  

Diga “amém” no segredo de sua alma.

Estou arrepiada em todo o corpo

Entramos numa pequena loja para 
comprar alguma recordação de Veneza. A 
senhora, esposa e avó, Patrícia, nos 
atendeu cordialmente e falava o português, 
mesmo sendo natural de Veneza.

N ã o  f o i  
necessário fazer 
questionamentos 
sobre a fé cristã, pois 
um espírito de paz 

enchia aquela pequena loja. 
No momento da despedida, comuniquei 

o título do tema que eu estava escrevendo 
em Veneza, ergui minha mão sobre 
Patrícia, e disse: “O Senhor te abençoe e te 
guarde; O Senhor faça resplandecer o rosto 
sobre ti e tenha misericórdia de ti; O Senhor 
sobre ti levante o rosto e te dê a paz.” 

Após ouvir essas palavras a senhora 
disse: “Veja, estou toda arrepiada de 
emoção, pois em poucos dias, devo visitar o 
Monte Sinai, onde Deus deu os Dez 
Mandamentos a Moisés, e já estou sendo 
abençoada...” 

O Senhor te abençoe e te guarde! Ecos da Liberdade

O Senhor te abençoe e te guarde! Ecos da Liberdade
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Patrícia também recebeu um livreto 
Ecos da Liberdade e é possível que ela 
encontre sua foto e o seu testemunho no 
Site: www.ecosdaliberadade.com.br

Aguardamos as bênçãos de Deus 
para as entrevistas de Veneza, e os 
contatos que a Pra. Natalia tem com muitas 
pessoas através da internet. E finalmente 
na glória, quando entenderemos o quanto 
representou, estar sob a “benção ou 
maldição” de Deus.

Infelizmente o povo não sabe que está 
sob a maldição de Deus, ao desprezar seus 
mandamentos, suas leis e a fé cristã. 

A Bíblia diz: “Sem fé é impossível 
agradar a Deus.” Heb. 11:6. 

A Escri tura diz:  “Os covardes,  
incrédulos... a parte que lhes cabe será o 
lago que arde com fogo e enxofre...” Apc. 21:8.

Capítulo V
O Senhor levante sobre ti

o rosto e te dê a paz

Conhecemos Benjamim Kokilan e 
sua família do Sri Lanka, em Bremen, na 
A l e m a n h a .  Sua  
esposa nos convidou 
para um almoço 
apimentado e eu 
cobrei do seu esposo 
uma “multa” pela 
comida apimentada 
da esposa. 

A “multa’’ foi narrar o seu testemunho 
para o Video Devocional, Ecos da 
Liberdade. Benjamim disse: 

“Ao lembrar-me de minha família 
sinto rancor e gratidão.” 

“Rancor, porque em minha infância, 
meus familiares me colocaram num 
orfanato, no Sri Lanka, sendo filho de uma 
família rica. Meu avô foi proprietário de 
um vilarejo inteiro e eu fui deserdado de 
tudo e colocado num orfanato, onde apenas 
crianças órfãs, poderiam receber esse lar 
missionário cristão. 

Eu sinto “gratidão”, pois com esse 
gesto eles me colocaram num lar cristão, 
onde fui batizado no evangelho, porém o lar 
foi designado apenas para crianças órfãs. 

Perdi todos os meus direitos de 
herança e saí como cristão desprezado por 
todos os meus familiares. Por essa razão 
migrei para a Alemanha a procura de 
trabalho. Passei momentos de solidão e 
angústia, mas nessa situação, um amigo 
me convidou para uma igreja cristã e nessa 
igreja eu me converti, baseado nos 
ensinamentos cristãos que obtive em 
minha infância no orfanato. 

Benjamim foi instruído a servir aos 
deuses da Índia, adorou todas as 

divindades que lhe foram apresentadas em 
sua infância, mas de repente Deus 
levantou seu olhar para ele em sua 
infância, em meio a milhões de deuses.

Benjamim disse: “Eu não consigo 
explicar a graça de haver sido retirado de 
entre os deuses pagãos, para servir a Deus, 
em Jesus Cristo”, pois é o milagre da 
misericórdia de Deus. 

Milagre não é ter carro zero km na 
garagem, esse envelhece.

Milagre não é possuir uma grande 
empresa, amanhã ela pode ser um 
pesadelo.

Milagre é encontrar a paz de Deus, 
quando ELE, o CRIADOR do céu e da terra, 
escolhe um pecador, entre milhares de 
pessoas que caminham para o sofrimento 
eterno. 

Milagre é Deus olhar para um 
pescador e fazer dele um “pescador’’ de 
almas. Mt. 4:19

Talvez Deus esteja olhando para 
você, olhe para ELE agora.   
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Quem será você se Deus 
“levanta” o seu rosto sobre

a sua vida?  

O que significa: o rosto de Deus 
‘‘levantado’’ sobre a nossa vida?

Q u a n d o  
recebemos o café, na 
hora do almoço em 
Veneza, lembramos 
que, naquele dia se 
completavam exatos 
40 anos de nosso 

retorno ao Brasil, após os estudos 
teológicos da Alemanha.

Nesse momento entendi  o que 
significaram “OS OLHOS DE DEUS” 
voltados para nós 24 horas por dia, durante 
quatro décadas, abençoando milhares de 
pessoas, através do trabalho de Ecos da 
Liberdade.

Na consagração do templo em Jerusalém, 
o rei Salomão, disse em oração: “que teus 
olhos estejam abertos sobre esta casa, noite 
e dia... para ouvir a oração.”  2 Cron. 6:20.

Os olhos abertos do Senhor sobre o 
trabalho foram o “segredo” da salvação e as 
bênçãos de Deus, para milhares de famílias 
hoje espalhadas pelo mundo. 

A pequena capela de madeira do 
princípio de nosso trabalho, transformou-se 
no  Auditório Ecos da Liberdade.

O grupo de doze jovens, Deus trans-
formou em www.ecosdaliberdade.com.br

Os quatro filhos são quatro famílias 
estabelecidas, com os netos servindo ao 
Senhor.

Os casamentos abençoados sustentaram 
gerações de famílias, com netos e bisnetos 
que servem a Deus, numa vida digna que 
você pode conhecer no local.

Os “olhos de Deus voltados” para o 
ministério durante 40 anos, foi o segredo, 
que muitos dos “abençoados” ainda não 
reconhecem, pois estão como os que 
sonham. Sal. 126. 

Estimado leitor: Através das 
“bençãos” do Senhor, numa direção 
“peculiar” essas palavras foram escritas 
em Veneza, Itália, para abençoar a sua 
vida.

Ao concluir o texto, desejo que todos os 
leitores possam receber essas bênçãos  
não de Veneza, mas diretamente do 
TRONO DA GRAÇA DE DEUS.

Coloque a mão sobre o seu peito e diga, 
recebendo essas bênçãos para sua vida: 

“Senhor, me abençoe e me 
g u a r d e ;  S e n h o r  f a ç a  
resplandecer o seu rosto sobre 
mim e tenha misericórdia de 
mim; Senhor sobre mim 
levante o seu rosto e me dê a 
sua paz.” Num. 6: 22 – 27.

Pastor Mário e Natalia Hort

Enviamos 25 livretos grátis, 
para quem nos escreve, com direito a 

escrever sempre que necessita 
de literatura.
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