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Ecos da Liberdade

Lágrimas no Leito Conjugal II

Lágrimas de alegria 
no preparo do leito conjugal

É possível receber a resposta de 
uma carta escrita para Deus, que foi 
“postada” na prateleira dentro da 
Bíblia fechada? 
Iniciamos a escrita de “Lágrimas no 

Leito Conjugal II”, na residência do 
nosso hospedeiro em Frankfurt, 
pastor  Paulo Akst ,  no d ia  da 
celebração de seus 40 anos de vida. 
Após o café da manhã do seu 
aniversário, Paulo perguntou para 
sua esposa Ângela: “Você mostrou a 
minha carta ao pastor Mário”? A 
esposa estendeu a mão e tomou da 
prateleira, uma velha Bíblia e ali 
estava a carta escrita há mais de 10 
anos. 
Na carta estava um simples bilhete, 
que Paulo havia escrito para Deus e 
sobre o envelope estava escrito:
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Uma carta para Deus

Fechada e selada, dia 28/08/03 para 
abri-la somente no dia 01/01/04. 
“Hoje, dia 28/08/03, tenho um pedido a 
Deus, eu preciso de 
certeza: Desejo obter 
a SUA resposta até às 
00,00 horas do dia 
31/12/03. Senhor, se 
acaso a Ângela ou 
alguma outra moça, 
chegar à porta da 
minha casa, até o dia 
31/12/03 – 00h00 e disser: ‘Paulo eu te 
amo’! Então esta moça será a minha 
esposa. Caso isso não acontecer até o 
horário marcado, terei a convicção de 
que Jasmin, a ex-namorada, será a 
mulher que o Senhor preparou para 
minha vida. Eu confio em Ti Senhor 
meu Deus! No amor de Jesus, Paulo”. 

Ecos da Liberdade
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Ângela conheceu Paulo  como 

estudante de teologia e também como 

motorista de ônibus de turismo, em 

viagens com seus grupos à Espanha e 

em outras viagens.
Ela se aproximava dos 30 anos de 
idade, conheceu vár ios jovens 
solteiros da mesma idade e lhes dizia: 
“Vocês são desleais com as moças de 
vossa idade. Quando bem lhes parece, 
aos 35 ou 40 anos de idade, escolhem 
uma menina de 20 anos e ignoram a 
nós ‘caixotas’ velhas”.
No dia 03 de outubro 2003 Paulo 
formou-se em teologia e Ângela estava 
na formatura. Os dois conversaram e 
no dia seguinte ela telefonou para 
Paulo, e disse: “Paulo, você é o 
homem de minha vida”. O moço 
emudeceu ao te lefone.  No dia 
seguinte Ângela telefonou novamente 
e disse: “Paulo, eu te amo”!
Paulo ainda não conseguiu falar, 
Ecos da Liberdade
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porque ouviu exatamente o que ele 
havia escrito na carta para Deus. 
Somente  no  te rce i ro  d ia ,  ao 
amanhecer sentiu um amor muito forte 
por Ângela e escreveu no MSN, 
dizendo: “Ângela eu te amo”! No 
mesmo dia Ângela recebeu quatro 
dias de folga no serviço e Paulo pediu 
que ela o visitasse durante esses dias.
Para o momento da recepção, Paulo 
preparou três rosas,  uma com 
vermelho escuro e duas em vermelho 
claro, e disse: 
“Ângela, a rosa escura representa 
‘Deus conosco’. As duas rosas claras 
somos nós, que Deus está unindo”. 
Logo os dois caminharam como quem 
flutuava, para o apartamento de Paulo, 
e ao abrir a porta de seu apartamento, 
ele deu um beijo respeitoso nas 
bochechas de Ângela, e ela disse a 
“frase senha” solicitada na carta 
escrita para Deus: “Paulo eu te amo”! 

Ecos da Liberdade
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O noivado aconteceu  no d ia 
31/12/03, antes da meia noite, a hora 
marcada na carta 
escrita para Deus.
A p ó s  o 
c a s a m e n t o , 
Paulo e Ângela 
Akst, fizeram a lua 
de mel em nosso quarto de visitas, em 
M. C. Rondon, PR.
Os leitores podem imaginar a 
alegria,  na ce lebração do 40° 
aniversário do colega pastor ao lado de 
sua esposa? 
Não existe matrimônio sem lágrimas, 
mas podemos celebrar muito mais 
vitórias de felicidades, se permitimos 
Deus traçar os nossos planos.

A Bíblia diz: Tenha sua felicidade 
no Senhor, e ELE te satisfará os 
desejos do teu coração. Sal. 37:4

Ecos da Liberdade
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CApítuLO I 

Lágrimas de traição

Alguns dias antes do embarque para 
Frankfurt, eu me encontrei com uma 
enfermeira no corredor de um hospital e 
lhe disse: “Enfeira, imagine que você é 
uma senhora alemã, residente em 
Frankfurt e lhe aparece um estranho 
que pergunta”: “A senhora pode me 
dizer o resultado do exame do DNA 
de suas lágrimas, ou de alguém de 
seus familiares”? 
A enfermeira ficou perplexa, mas eu 
continuei: “Pense em alguém de seus 
familiares que enfrenta problemas, que 
chora, mas ninguém sabe o porquê”?
Nesse instante a enfermeira pediu 
que eu lhe ouvisse com atenção, para 
saber o que estava acontecendo em 
sua casa, e disse: “Meu avô está muito 
preocupado com sua esposa que havia 
sofrido um AVC cerebral. O vovô, com 

Ecos da Liberdade

Lágrimas no Leito Conjugal II



07

80 anos de idade, se culpa porque ele 
imagina que sua esposa sofre pelos 
pecados de seu passado. E me disse: 
‘Filha você sabe que eu fui um sem 
vergonha...? agora ela sofre por minha 
culpa. Eu quero fazer um exame de 
sangue, para ver se eu sou o culpado 
de sua enfermidade”.   
A enfermeira continuou: “Hoje pela 
manhã levamos o avô para um 
laboratório, para fazer um exame de 
s a n g u e ,  p o r é m  o  p e s s o a l  d o 
laboratório, não sabe que exame deve 
fazer, pois o AVC da vovó nada tem 
haver com o seu esposo; é a idade da 
vovó com seus 78 anos de idade”, 
frisou. “Hoje foi retirado sangue do 
vovô, para mais tarde lhe comunicar, 
que nada foi diagnosticado. Porém, ele 
está sofrendo pelos pecados 
cometidos durante toda sua vida, 
contra o seu leito conjugal”, concluiu.

Ecos da Liberdade
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Neste instante coloquei minha mão 
no ombro da enfermeira e lhe disse: “Eu 
lhe abençoo, para que você possa se 
ajoelhar ao lado da cama de seu avô e 
lhe dizer: ‘Vovô, o arrependimento de 
seus pecados é o que Deus espera 
para perdoar a sua culpa. Jesus já 
pagou com seu sangue, quando Ele 
morreu por seus e meus pecados. Vou 
orar pelo senhor e pedir perdão em 
nome de Jesus e nunca mais o senhor 
precisa se preocupar por seus 
pecados’. Enfermeira vá e faça isso por 
seu avô, pois só isso pode livrar o 
idoso de suas lágrimas, que ele está 
chorando pelos pecados cometidos 
contra o seu leito conjugal”.
A enfermeira prometeu fazer essa 
oração ainda naquele mesmo dia. E eu 
espero encontrar o idoso, na glória 
celestial, por esse perdão alcançado 
pelo arrependimento e pelas lágrimas 

Ecos da Liberdade

Lágrimas no Leito Conjugal II



09

que ele chorou, ao ver o sofrimento de 
sua amada esposa, que certamente 
chorou muito pela infidelidade do 
esposo. 
Existe perdão para jovens e velhos, 
mas não espere até aos 80 anos de 
idade, é possível que na próxima 
esquina já seja tarde demais, para 
começar a chorar por seus pecados. 
Pecados não perdoados não serão 
um AVC diante da porta do céu, mas a 
condenação eterna. 
Essas são as “chamas” produzidas 
pe lo  pecado que,  sem perdão 
continuam também no inferno.
Você já avaliou suas lágrimas e 
encontrou “manchas” escuras no DNA? 
Apresente suas lágrimas diante do 
trono da graça de Deus e em Jesus e 
você obterá o perdão.	(Se	você	vive	uma	

realidade	 semelhante,	 escreva-nos	 para	 que	
possamos	lhe	ajudar	a	sair	de	sua	tortura.)

Ecos da Liberdade

Lágrimas no Leito Conjugal II
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Quase degolada ao volante

“Eu Márcia, (pseudônimo) fui casada 
com um pastor. Um homem segundo 
todos que o conheciam, foi alguém 
especial, ungido por Deus, carinhoso, 
simpático, acolhedor, mas ninguém 
sabia o que se passava no seu interior e 
no esconderijo de sua ‘segunda face’. 
A l g u m a s  s e m a n a s  a p ó s  o 
casamento, ele se revelou violento 
p e l a  p r i m e i r a  v e z ,  e u  f i q u e i 
tremendamente assustada e tentei 
descobrir, que “monstro” havia nessa 
‘segunda face’ dele. 
De repente ele ficou violento e me 
ameaçava de morte. Isso aumentou 
gradativamente dentro de casa, no 
carro, na rua, em frente à Igreja e em 
hipótese alguma, ele suportava que eu 
tivesse uma opinião diferente. 
Embora eu sempre o perdoasse, 
procurei ajudá-lo e tive esperança que 
ele reconhecesse o seu estado doentio, 
mas isso não aconteceu. 

Ecos da Liberdade
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Eu me lembro de uma viagem, 
quando estive dirigindo o veículo e ao 
querer ultrapassar alguns caminhões, 
ele me saltou ao pescoço gritando: 
“Te mato, te mato, te mato”. Só Deus 
para nos guardar naquele dia, para não 
morrermos, porque eu vi a morte de 
perto. 
Muitas vezes cheguei a desmaiar 
porque ele me fechava à garganta, até 
que eu desmaiava. Foram longos anos 
de vida juntos, até que senti que eu 
devia sair do casamento. Dou graças a 
Deus que ELE me ajudou a sair com 
vida desse casamento   e a perdoá-lo, 
com ajuda de Deus. Porque ele  é um 
pecador e precisa da misericórdia de 
Deus”. Márcia.
Vivemos numa época “apocalíptica”, 
com seres humanos mais perigosos 
que animais selvagens. Pois, os 
animais matam para se alimentar. Os 
“monstros humanos” matam para 
torturar.

Ecos da Liberdade
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CApítuLO II 

Lágrimas causadas 
pela omissão 

Ao completar 60 anos de idade recebi 
como presente em bronze, 
os três macacos dos quais 
se diz que são “sábios”, 
mas eu fiquei indignado 
c o m  a  “ s a b e d o r i a ” 
atribuída aos macacos. 
Como resposta eu escrevi 
o tema: “Ouça! Veja! Fale”! Leia o 
livreto no Site:
www.ecosdaliberdade.com.br
É inimaginável que a omissão de: 
“Não falar, não ver e não ouvir”, foi 
tida por sabedoria, durante 1.200 anos. 
Nem macacos aceitariam essa atitude, 
porém em 2010, uma opinião contrária 

Ecos da Liberdade
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na internet, foi criticada asperamente.
Apenas quatro anos, após a edição do 
livreto, encontramos um cartaz na BR 
277 da imagem de três macacos que 

enxergam, ouvem e denunciam. 
Alguém inverteu a indução  à 

“omissão dos três macacos” e a 
transformou em sabedoria para o 
terceiro milênio, para salvar milhões 
de crianças.
Existem crianças, senhoras e idosos 
que sofrem agressões de seus 
familiares, mas os vizinhos e amigos 
que ouvem e enxergam, se omitem a 
denunciar. 
Antes de publicar a imagem da 
campanha do Governo Federal, contra 
Ecos da Liberdade
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a exploração sexual infantil, disquei o 
Nº 100 e fui atendido gentilmente pelo 
departamento da Presidência da 
República. 
O atendimento foi excelente e 
prometi publicar 
o comunicado, 
pois todos nós 
s o m o s 
responsáveis. Não podemos ser 
coniventes com torturas praticadas em 
nosso convívio, pois as vítimas estão 
sem voz e sem defesa contra os 
agressores. 
Muitos “monstros” estão vestidos de 
p a i s ,  r e l i g i o s o s ,  p r o f e s s o r e s , 
vizinhos..., mas praticam atrocidades 
em casebres e casas luxuosas.

Ouça, veja e denuncie o 
mal! Não seja omisso!

Ecos da Liberdade
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Lágrimas em Belém, PA.

Durante as pesquisas 
do tema: “O Portal para 
o Paraíso” em Belém, PA, 
falei com as cozinheiras 
do hotel, enquanto elas 
esquentavam água para 
minha garrafa térmica. 
Aproveitei para perguntar: 
“Vocês conhecem o Portal para o 
Paraíso, que conduz para a vida 
eterna”? 
A s  c o z i n h e i r a s  n ã o 
sabiam responder, mas o 
diálogo se estendeu e eu 
pude lhes falar do “DNA” 
de uma lágrima. Logo a 
senhora Fernanda disse: 
“ M e u  i r m ã o  t e m 
distúrbios emocionais, 
mas eu fui preservada com saúde, 
quando sofremos as agressões de 
nosso pai”, comentou.

Ecos da Liberdade
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  Meu pai atirou para me matar

“Enquanto eu dormia, aos onze anos de 
idade, meu pai atirou para me matar, 
mas eu não acordei do tiro, que ele 
errou quando pretendia me matar. 
O pai sofreu um acidente e esmagou 
uma perna, mesmo assim, com as 
muletas, ele batia na mãe ao ponto de 
ela o levar toda roxa, ao pronto socorro. 
Meu irmão hoje é um homem nervoso 
e perturbado. Nossa mãe sofreu 
demais com ele, até que ela deu um 
basta e o abandonou, por não suportar 
mais as agressões. 
Hoje ele está idoso e arrependido do 
mal que nos fez, mas o irmão sofre em 
toda sua estrutura emocional” , 
concluiu. Respondi: “Diga ao seu pai 
que ele pode trazer o DNA de seu 
passado à cruz de Jesus. Não há outra 
maneira para livrar-se dessa culpa 
horrível”.

Ecos da Liberdade

Lágrimas no Leito Conjugal II
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CApítuLO III 

Lágrimas de felicidade no 
leito conjugal

O administrador de uma empresa, 
saiu de viagem com um membro de 
nossa igreja e lhe disse: “Se você 
conhecesse o mundo do sexo “lá fora” 
descobriria um mundo de felicidade, 
que você desconhece”.
Porém, o “feliz libertino” teve que 
fugir da cidade, sem conseguir pagar 
suas contas... Enquanto o jovem está 
com sua felicidade “limitada” ao seu 
leito conjugal, mas pode observar o 
desenvolvimento saudável de sua 
família.
Não duvidamos da “alegria” no prazer, 
de quem se deleita com jovens 
universitárias, que fazem pontos nos 
lugares mais baixos da cidade e em 
“pontos” das rodovias vendendo seu 
corpo. 
Ecos da Liberdade
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Porém, logo após a “lágrima de 
felicidade”, do ato sexual chega o medo 
d e  A I D S ,  g r a v i d e z ,  d o e n ç a s 
sexualmente transmissíveis. . .  O 
homem que foi “feliz” por alguns 
instantes, pode ter a visita de uma 
“madame” que aparece para cobrar a 
paternidade, com o exame do DNA em 
mãos.
Algumas profissionais do 
r a m o  s e g u e m  s e u s 
clientes até ao exterior e 
recebem, com arma em 
punho, o que solicitam 
até das esposas traídas. 
Esse é o resultado das 
“lágrimas da felicidade 
fora” do leito conjugal. 
Solicite o livreto “Lágrimas no leito 
conjugal”. 
Seja inteligente na busca da felicidade! 
Preserve sua alma. Não sofra com as 
consequências de seu passado, quando 
for idoso, pois em Cristo há perdão. 

Ecos da Liberdade
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Lágrimas de felicidade nupcial

Em Niterói, RJ, o pastor Josemar 
celebrou as núpcias de Rodrigo 
P a w l o w s k i  e 
Maressa Freitas. 
C o n c l u í d o  o 
casamento civil, o 
p a s t o r  a v i s o u : 
“Ainda não podem beijar-se”! 
Após o casamento religioso, o pastor 
pediu o “sim” do noivo. Este respondeu 
com um “sim” tímido, ao que o pastor 
disse: “Noivo, as pessoas lá dos fundos 
querem ouvir seu sim”. Ao que o noivo 
ergueu a cabeça e bradou: “SIM”! 
A noiva logo disse o sim forte, para não 
repetir. Mas, então o pastor foi 
surpreendido pelos noivos, após dizer: 
“Agora podem se beijar”. 
Os noivos aproveitaram o momento 
do beijo como artistas de novela, que 
até eu fiquei arrepiado.
Ecos da Liberdade
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 O beijo nupcial junto ao poço 

Não é em vão que a noite das núpcias é 
tão esperada pelos noivos. Durante a 
festa do casamento, quando sobra 
tempo para um beijo, os olhos se 
umedecem de felicidade, com os 
pensamentos no leito nupcial, que já 
está preparado. 
Natalia e eu recordamos assim o 
nosso casamento. Quando já estava 
escurecendo, nós 
nos encontramos 
junto ao poço e 
e s s e  e n c o n t r o 
nunca mais saiu 
d e  n o s s a 
memória, pela felicidade daquele beijo 
nupcial, pois nossa primeira noite 
havia chegado. Após 45 anos ainda 
sentimos arrepios de felicidade, agora 
ao ver os filhos e netos que estavam no 
DNA desse beijo.

Ecos da Liberdade
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Não é permitido descrever 
a felicidade conjugal

Nossa meta é trazer relatos verídicos 
que pessoas experimentaram, porém 
do maior “engenho de felicidade”, o 
matrimônio, não é permitido falar para 
terceiros. Encontrei alguns casais 
jovens, no salão social de nossa igreja 
e somente para brincar, eu lhes disse: 
“Eu preciso de depoimentos da 
felicidade conjugal, algum casal pode 
me dar uma entrevista”? 
Os casais respiraram muito aliviados 
quando lhes comuniquei, que a 
felicidade conjugal é segredo do qual 
ninguém deve falar. Porém, como 
registro do maior presente conjugal 
do Criador, preciso descrever algumas 
felicidades, que fazem do casamento a 
festa das festas, também ainda no 
século XXI:

Ecos da Liberdade
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A Felicidade das felicidades 
está no leito conjugal

Imagine a felicidade de Adão ao 
acordar do sono, quando então viu por 
primeira vez, sua esposa Eva. 
A Bíblia descreve este momento 
dizendo: “Deus fez cair pesado sono 
sobre o homem... tomou uma de suas 
costelas... e transformou-a numa 
mulher e a trouxe para o homem”. Gen. 
2:21–24.

Certamente Adão esfregou suas 
vistas e tocou a pele de sua esposa, 
depois novamente a sua pele e então 
caiu em total espanto, ao ver tanta 
s u a v i d a d e  e  d e l i c a d e z a .  A l g o 
semelhante ele nunca tinha visto, em 
nenhuma criatura do Jardim do Éden. 
Porém, ao contrário de Adão, o noivo 
já  espera  a  “ fe l ic idade”  das 
felicidades, no “presente” da noite de 
núpcias de seu casamento.

Ecos da Liberdade
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O ato conjugal

“Por que Deus fez o sexo assim 
atraente e logo o condena 
como pecado”? 
Assim me perguntou um senhor alemão, 
que encontrei em Itaituba, PA. 
Deus não considera o “ato conjugal” 
pecaminoso. Ele o instituiu como célula 
da reprodução humana para sempre. 
O “laboratório” de felicidade humana 
mais importante é o leito CONJUGAL, 
porém o  le i to  do  adul tér io  e 
prostituição é a desvirtuação do ato. 
Há seitas que ensinam que o ato 
conjugal deve ser praticado, apenas 
q u a n d o  s e  t e m  a  i n t e n ç ã o  d e 
reprodução. 
A Bíblia diz: Deut. 24: 5: (referente ao leito conjugal) 
“O homem recém-casado... por um ano ficará livre em casa e 
promoverá felicidade à mulher que tomou”. 
Ecl. 9: 16: “Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias 
de tua vida... porque essa é a tua porção nessa vida”. 
1 Cor. 7: 3-5: “O marido conceda à esposa... e a esposa ao 
marido, o que lhe é devido. Não vos priveis um ao outro”. 

Ecos da Liberdade
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Felicidade da gentileza entre 
marido e mulher

Retornávamos de Curitiba, para M. C. 
Rondon, quando observamos a 
gentileza de um homem, para com a 
esposa.
Estacionamos nosso veículo no SAU 
da rodovia 277, quando um veículo 
avançou no estacionamento, parou 
bem próximo aos sanitários, pois 
e s t a v a  c h o v e n d o ,  a  e s p o s a 
desembarcou e o marido voltou em 
marcha ré, estacionou o veículo e veio 
na chuva ao sanitário. 
Mais adiante encontramos o casal 
almoçando no mesmo restaurante, 
onde nós fizemos nossa parada. 
Conhecemos então Ronaldo e Érica e 
eu lhes disse: “Observei seu gesto de 
gentileza e isso vai mudar as últimas 
p á g i n a s  d o  t e m a  q u e  e s t o u 
escrevendo, sobre a ‘felicidade do 

Ecos da Liberdade
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leito conjugal’”, comentei. “Observei 
o privilégio de sua esposa, que pôde 
desembarcar sem se molhar, enquanto 
o esposo corria na chuva”, e continuei:
“Outro momento de felicidade eu 
vejo como parte dessa felicidade 
conjugal é quando o esposo toma o 
bebê dos braços de sua esposa, o 
acaricia ‘borbulhando’ de felicidade. 
Logo o marido devolve o bebê 
novamente aos braços de sua esposa, 
para que ela o amamente... Isso é 
infinitamente mais que lágrimas de 
felicidade”, concluí!
O que reluziu em minha mente foi o 
r e s p e i t o  e  a 
GENTILEZA, de 
se tratar como 
casal unido pelos 
laços sagrados 
do matrimônio.

Ecos da Liberdade
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Vamos sublinhar alguns passos 
da felicidade conjugal: 

1º Na noite do casamento o noivo 
carrega a noiva nos seus braços, para o 
veículo que os levará a lua de mel. 
Quando acabou a festa do casamento, 
então recém começa a “festa” da 
felicidade conjugal. Porque chegou 
aquele momento de felicidade que 
não se pode descrever. 
2º A felicidade conjugal pode se 
repetir inúmeras vezes, ao entrar para 
um restaurante ou pizzaria, quando o 
marido conduz a esposa jovem ou 
idosa, ajeitando a cadeira para ela com 
muita gentileza e orgulho. Enquanto 
milhares de pessoas choram sozinhas, 
o casal se deleita em diálogos, com 
troca de carícias e gestos de felicidade 
e isso pode ser assim até que a morte 
os separe.
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3º Felicidade do leito conjugal 
também inclui os casamentos dos 
filhos, quando já são adultos. Alguém 
tem ideia da felicidade que nós, 
Natalia e Mário Hort tivemos ao 
celebrar os casamentos dos quatro 
filhos? e agora eles nos deram oito 
netos, que são como “lágrimas de 
alegria” do casamento de nossos 
filhos. 
---------------------------------------------------

Pedofilia, terror, armas e tiros?

E m  p l e n a  e s c r i t a  n a  VA N  d e 
reportagens, eu fui interrompido por 
uma senhora que veio falar comigo. 
Quando lhe comuniquei que estou 
escrevendo o final do tema: “Lágrimas 
no leito conjugal II”, ela disse: 
“Eu e minhas duas irmãs fomos 
estupradas por nosso pai, com a arma 
ao lado da cama. Quando alguém tentou 
reagir, ele disparou um tiro” afirmou.

Ecos da Liberdade

Lágrimas no Leito Conjugal II



28

“Porém, o que eu queria lhe 
comunicar é que, há pouco tempo 
pude perdoar o meu pai, através da 
ajuda de uma igreja e agora estamos 
esperando o encontro com ele, pois ele 
já obteve sua prisão de regime 
semiaberto”. 
Perguntei: “Com que idade os 
abusos praticados por vosso pai 
começaram.” Amália (nome fictício) 
respondeu: “Com minha irmã, ele 
começou aos cinco anos de idade”.   
A visita desta senhora ao meu 
escritório, na VAN de reportagens 
apagaram totalmente as minhas 
emoções, ao ponto que não conseguir 
continuar escrevendo da felicidade do 
leito conjugal. 
A dor daquela senhora jovem, que 
tremia em todo corpo sufocou minhas 
lembranças de felicidade e eu apenas 
ainda senti o drama do terror, que esta 
senhora enfrentou desde a sua 
infância.
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Quando lhe pedi, se posso orar por 
e l a  o n d e  e s t á v a m o s ,  n o 
estacionamento junto ao lago, ela 
pediu: “Pastor, posso antes lhe dar um 
abraço”?
Esse abraço foi como de uma das 
nossas filhas, aos cinco anos de idade. 
Ela ainda estava estremecida em todo 
corpo, pelo terror que relembrou do 
homem, que foi o seu próprio pai.
Busquei então trazer algum conselho 
de felicidade para ela, e lhe falei do 
Amor de Deus, que vai julgar a sua 
vida com equidade, segundo Sal. 
98:9. Também tentei valorizar o perdão 
já conquistado para com seu pai, e lhe 
disse, que Deus irá julgar até mesmo os 
atos de seu pai com “equidade”, e 
concluí: “Talvez seu pai também tivesse 
um passado violento e uma infância 
difícil em sua casa”. Ao que Amália 
respondeu: “Minha avó, a mãe de 
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meu pai teve sete maridos, e ela batia 
no pai quando ele foi criança, ao ponto 
de ficar roxo”.
Amigos leitores, vocês sabem por que 
concluímos nosso tema com essas 
lágrimas de terror? 
É porque sentimos o “inferno” que arde 
nos lares de nossa sociedade. Nós não 
temos ideia do terror que estamos 
descobrindo em nossas entrevistas e 
viagens pelo mundo a fora. 
Infelizmente o mesmo acontece em 
lares evangélicos, católicos, e mais: 
Há poucos dias encontramos uma 
jovem, que foi “casada” no seu segundo 
dia de sua vida. 
Ela chorou amargamente na poltrona 
do avião, onde narrou sua história 
sabendo que o pai procura matar sua 
mãe, para levar a filha para o Oriente 
Médio e entrega-la ao homem, a quem 
ele, o seu pai a comprometeu em 
casamento.
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O que podemos fazer pela 
família?

Instalar Câmeras de vigilância para 
vigiar os pais? Não haverá cadeias 
suficientes para os “terroristas” da 
família.
Adotar a pena de morte para crimes 
h e d i o n d o s ?  N ã o  h a v e r á 
suficientemente juízes com ficha limpa 
para julgar. 
Deus vai entrar em campo. Deus julgará 
os povos com justiça e as nações com 
equidade. Sal. 98:9

Cada um receberá segundo o que 
tiver feito, por meio do seu corpo, ou 
bem ou mal. 
Devemos voltar a Deus, ao manual de 
v i d a  d a  f a m í l i a ,  à  B í b l i a .  N o 
arrependimento com confissão de 
pecados e no compromisso da fé até a 
morte. Faça isso agora mesmo, em 
nome de Jesus.               
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Carimbo

Enviamos 25 livretos grátis,
para quem nos escreve com 

direito a escrever sempre que
necessitar de literatura.

Ecos da Liberdade:
C. P. 100 – 85960 000 M. C. Rondon, PR. Brasil.

Telefone 045 3254 14 83
e-Mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br

Site: www.ecosdaliberdade.com.br

Autor e Editor: Mário Hort

Ouça o programa Ecos da Liberdade:

Durante 24 horas por dia no Site

www.ecosdaliberdade.com.br
Clique Rádio e escolha os programas preferidos. 

Rádios:
Trans Mundial aos domingos 12h30

Difusora Marechal aos domingos 9h00
Educadora Marechal aos sábados 18h20
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