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A oração impediu um confronto de 
guerra e derrubou o Muro de Berlim

O pastor Christian Führer foi um 
“gigante” entre os heróis de Cristo em 
coragem, determinação e oração na 
REVOLUÇÃO PACÍFICA DO SÉCULO 
XX. Conheça uma parte do maior milagre 
da oração, inspirado na mensagem de 
Jesus Cristo do Sermão da Montanha.

O jornalista Michael Kraft, de 
news.de-redakteur de Leipzig, escreveu 
como introdução de uma entrevista com o 
pastor: “Ele é certamente a figura mais 
importante da Revolução da Paz. Pastor 
Christian Führer. De suas orações pela paz 
surgiu a Demonstração das segundas-
feiras de Leipzig. Vinte anos depois nós nos 
encontramos na igreja de São Nikolaus.” 
Comenta o jornalista.

A nossa entrevista com o pastor Führer 
estava marcada para o dia 20 de abril de 
2010, mas o vulcão Eyjafjallajoekull na 
Islândia lançou uma nuvem de cinzas, a 18 
km de altitude e cobriu a Europa de cinzas.

Natalia e eu chegamos ao aeroporto 
de Londres e não havia voos em toda 
Europa. Pela graça de Deus cruzamos a 
Inglaterra até a fronteira, passamos a 
França, Bélgica e Holanda, viajando de 
trem, ferry boat e veículo alugado com um 
amigo que encontramos no hotel e 
conseguimos chegar à  Alemanha.

No dia marcado para a entrevista, o 
pastor Führer nos aguardava em frente a 
sua Igreja em Leipzig, cidade da ex-
Alemanha comunista (RDA) e nos cedeu a 
entrevista exclusiva para Ecos da 

Liberdade. O pastor relatou-nos as suas 
experiências que estão registradas em seu 
livro: “Und wir sind dabei gewesen!” - “E nós 
estivemos presentes!” - 6° edição, Ullstein 
Buchverlage GmbH, Berlim.

A oração acabou com a era do 
comunismo sem derramar sangue!

70 anos de perseguição, fuga, tortura e 
prisões terminaram quando o muro caiu no 
dia 09 de novembro de 1989. 

Desde a minha infância eu ouvia 
pessoas idosas orar dizendo: “Senhor, 
lembre-se de nossos irmãos nos países 
comunistas...” Cristãos de todo o mundo 
clamaram a Deus pelo fim da perseguição 
comun i s ta .  M i l hões  de  f amí l i a s  
abandonaram tudo quanto possuíam e 
fugiam a procura de uma pátria e da 
liberdade. 

O pastor Christian Führer liderou uma 
das mais importantes batalhas pela 
libertação do povo, como Moisés e Elias. 
Ele enfrentou a temida “STASI”, a Polícia de 
Segurança da Alemanha comunista. E não 
se deixou intimidar.

Não temos condições de trazer um 
documentário de todos os líderes religiosos 
e políticos que agiram divinamente 
o r i e n t a d o s  p o r  D e u s ,  e m  s u a s  
comunidades religiosas como em seus 
governos. Apenas queremos lembrar a 
importância de Mijaíl Gorbachov, o líder 
máximo da ex-União Soviética e Helmut 
Kohl chanceler da Alemanha. 

Multidões de cristãos suplicavam a 
Deus e ELE atendeu usando homens do 
governo para a derrubada da “cortina de 
Ferro”, impedindo que um único tiro dos 
8.000 soldados, em prontidão no dia 
decisivo saísse de alguma arma ou tanque 
de guerra. 

“A revolução sem banho de sangue,  
foi fruto dos ensinamentos de Jesus no 
sermão da Montanha de Jesus (Mt. 5-7), 
pelo ensinamento de importantes líderes  
da igreja cristã.” fr isou o pastor        
Christian Führer.
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é proibido na sociedade onde tudo é pré-
escrito. Os jovens ficaram entusiasmados e 
diziam: “É isso que queremos!”

Naquela primeira reunião o pastor 
desafiou os jovens a expressar suas 
reclamações contra quem quer que fosse. 
Todos poderiam falar desabafando com um 
único dever, acender uma vela colocando-a 
sobre a cruz, o que significava que a 
revolta, o desespero e o ódio foram 
colocados sobre a cruz de Cristo.

Führer esperava que apenas uns 
poucos fizessem uso da palavra. Mas, a 
reunião passou da meia noite, pois todos 
queriam desabafar e colocar a sua vela 
sobre a cruz, colocada no chão junto no 
santuário da igreja. 

Em outra oportunidade apareceu um 
pequeno grupo de jovens na igreja, com 
aparência muito perigosa, eles desejavam 
que fosse celebrado um momento de 
oração com eles. O pastor perguntou se 
eles poderiam cantar algum hino do hinário 
da igreja. Eles disseram que não, apenas 
sabiam cantar suas próprias melodias e 
textos. Führer pediu então que eles 

cantassem uma de suas músicas. Eles 
disseram que não combinaria cantar esse 
tipo de música junto ao altar da igreja. 
Führer continuou: “Vocês representam 
algum grupo com nome?” Perguntou o 
pastor. “Nosso grupo se chama: “Ataque 
de raiva”, disse um deles. Temos um hino 
que ataca o papa e a igreja, o senhor não 
vai querer ouvir essa música aqui no 
santuário! Mas, se deseja ouvir a música, 
venha a nossa casa de ensaios, concluiu 
um jovem! 

No dia marcado o pastor foi a “casa” do 
grupo, onde não havia portas nem janelas. 
“E isso foi muito bom, pois eu não suportaria 
o som com ambiente fechado.” comentou o 
pastor. Após ouvir a música atacando o 
papa e a igreja, Führer convidou o grupo 
“Ataque de raiva” para cantar em sua igreja. 
A apresentação do grupo lotou o templo e 
trouxe ainda mais atenção para as marchas 
da paz pelo centro da cidade, que no final 
culminou com a marcha silenciosa de até 
100.000 pessoas.

Certa noite os jovens chegaram 
repugnados de ódio pela prisão de um 

amigo ,  que  apenas  man i fes tava  
pacificamente com uma frase de Rosa 
Luxemburgo, no cartaz que disse em 1917: 
“Liberdade é Liberdade quando se pode 
pensar de modo diferente.”

Jovens da rua pedem cultos de oração 
pelos colegas presos pela polícia!

A situação era perigosa para o pastor. 
Foi necessário que ele solicitasse 
autorização da diretoria de sua igreja para 
iniciar esse movimento de oração por 
jovens que eram levados para prisão. 

A diretoria da igreja decidiu que: “É 
permitido realizar cultos de intercessão 
pelos prisioneiros a qualquer hora do dia, e 
sugeriu que outras igrejas se unissem ao 
movimento. A decisão positiva da diretoria 
foi um passo gigantesco na marcha da 
liberdade”. 

Controvérsia entre grupos de oração!

Havia dois grupos que se reuniam nas 
segundas-feiras, às 19h para o culto de 
oração. O primeiro foi o grupo de base, que 
desejava reformar a Alemanha comunista. 

A década da paz 
iniciou em 1981 no 
norte e no sul, com os 
protestos contra a 
instalação dos foguetes 
de médio alcance.

Um grupo de 120 jovens pediu que eu 
os guiasse em um momento de oração.             
A maioria deles, não conhecia o evangelho. 
Mas, esse momento de oração com o grupo 
de jovens fortaleceu fortemente o 
movimento de oração das segundas-feiras. 

O pastor fabricou  uma cruz de 
madeira rústica, a colocou no meio do 
grupo de jovens e disse: 

“A igreja é um 
espaço l ivre  em   
c a d a  c e n t í m e t r o  
quadrado. Aqui vocês 
podem exp ressa r  
livremente o que lá fora 

Capítulo  I 

A oração segundo as recordações do
pastor Christian Führer de Leipzig!

A oração evitou um confronto de
guerra e tombou o Muro de Berlim

A oração evitou um confronto de
guerra e tombou o Muro de Berlim



09 10

11

Ecos da Liberdade

Ecos da Liberdade

A ordem do superintendente foi: 
“Desmarcar a reunião imediatamente!” 
Führer levou tudo na brincadeira e ironizou: 
“Os senhores não entenderam o tema. Não 
irei falar sobre – Como viver e sofrer na 
RDA. Não posso entender vossa revolta 
contra um tema que diz: Viver e 
permanecer...” E continuou dizendo: “Caso 
essa gente não pode ser ouvida na igreja, 
peço que sejam recebidos pelo prefeito na 
prefeitura. Eles devem ter o direito de ser 
ouvidos..” concluiu e foi embora. 

600 policiais comunistas na igreja!

Quando o pastor chegou à igreja, 
pouco depois das 15h, encontrou a parte de 
baixo do templo tomada com mais de 600 
enviados pela polícia. Ele foi ao púlpito e 
disse: “Senhores a reunião começa as 19h, 
como já está quase tomado o templo da 
parte principal, vou fechar as tribunas para 
que os 50 desistentes também tenham um 
lugar a noite.

Chegada a hora do culto de oração o 
pastor Führer iniciou sua mensagem com a 
seguinte pergunta: “Vocês também 
querem ir embora?” João 6: 67.

Todos ficaram atônitos! Agora o pastor 
iria defender os desistentes? E continuou: 
“Pensem bem antes de abandonar o lugar 
onde vocês nasceram; foram a escola, 
possuem vossos pais e familiares; 
provavelmente nunca mais poderão ver 
vossa terra...” 

Houve um silêncio mortal. Mas, assim 
não seria possível terminar o culto de 
oração, então o pastor concluiu: Tenho um 
texto da Bíblia Sagrada que diz:  “Tu fazes 
exultar de júbilo as saídas da manhã e da 
tarde.” Sal. 65: 8. “A Bíblia  traduzida por M. 
Lutero diz: “Tu fazes exultar de júbilo aos 
que vivem no Oriente e no Ocidente.” 

Alguém gritou de entre a multidão: 
“Isso foi o senhor que escreveu, não está na 
Bíblia.” Gentilmente o pastor respondeu: 
“Não, essa palavra se encontra escrita na 
Bíblia há 3000 anos.” Com essa colocação 
surgiram risos, discussões e comentários 
entre os policiais e os presentes, de forma 
que todos saí ram sor r identes  e  
desarmados. Foi difícil de pronunciar a 
bênção final.  

O pastor Christian Führer conclui: 

humor é um irmão importante da fé!” 
“O 

Capítulo II

A história do Muro de Berlim

Depois de 1949 os dois estados 
alemães e a dividida cidade de Berlim, 
desenvolveram-se através das Zonas da 
ocupação aliada.  A Alemanha Ocidental 
era formada pelas zonas estado-unidense, 
britânica e francesa e a Alemanha Oriental 
era formada pela Zona Soviética. Da noite 
do dia 12 para a madrugada do dia 13 de 
agosto de 1961, os guardas da RDA = 
República Democrática Alemã (comunista) 
começavam a fechar com arame farpado e 
concreto a fronteira que separavam a parte 
oriental e ocidental de Berlim.

12

O segundo foi o grupo dos desistentes, 
formado por todos quantos haviam 
solicitados o visto de saída do país. Esse 
grupo tinha uma enorme vantagem: Eles 
eram centenas de milhares em todo o país. 
Todos eram pessoas que haviam se  
desmembrado da comunidade, mas ainda 
não conseguiu abandonar o país. O grupo 
de base que desejava a reforma e criticava 
os desistentes dizendo: “Vão embora! 
Sumam...”

O pastor Führer viu o problema entre 
os dois grupos em sua reunião de oração, 
então decidiu levar os desistentes para 
outro salão da igreja. Outro líder continuava 
a reunião com aqueles que queriam uma 
revolução na Alemanha Comunista. Assim 
cada grupo podia ter seu culto de oração e 
pelos seus próprios objetivos.

O pastor convidou os desistentes para 
um culto com o tema: “Leben und Bleiben in 
der RDA! - “Viver e permanecer na RDA – 
(União Democrática da Alemanha Oriental). 
O grupo concordou para a data de 19 de 
fevereiro de 1988. Mas, poucos dias após a 
divulgação da palestra Führer foi 
convocado a comparecer na prefeitura.      

A oração evitou um confronto de
guerra e tombou o Muro de Berlim
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   O Muro de Berlim foi o símbolo por 
excelência da Guerra Fria, da bipolarização 
do mundo e da divisão da Alemanha. 

Após a ocupação soviética da Europa 
Oriental no final da Segunda Guerra 
Mundial, a maioria das pessoas que viviam 
no B loco  Or ien ta l ,  asp i ravam à  
independência e queriam que os soviéticos 
saíssem. O número de cidadãos da 
Alemanha comunista (RDA) que se 
deslocaram para a Alemanha Ocidental 
totalizou 197.000 em 1950, 165.000 em 
1951, 182.000 em 1952 e 331.000 em 
1953.

Uma das razões para o aumento 
acentuado em 1953 foi o medo de 
Sovietização mais intensa, com as ações 
cada vez mais paranóicas de Joseph Stalin 
em 1952 e no início de 1953, 226.000 
pessoas fugiram apenas nos primeiros seis 
meses de 1953.

Capítulo III

Deus ouviu as orações após
70 anos de comunismo!

Apenas em 9 de novembro de 1989, os 
habitantes de ambas as partes da cidade de 
Berlim, caíam nos braços uns dos outros. 
Festejavam o fim da muralha que acabou 
sendo derrubada pouco a pouco e vendida 
aos pedaços como suvenir. Menos de um 
ano depois, o país dividido desde o fim da 
Segunda Guerra foi unificado, mas a 
verdadeira integração entre as duas partes 
é um processo que ainda não terminou.

A obra de Deus na hora da caída do 
muro sem derramar sangue!

Para o dia 09 de novembro as escolas 
estavam preparadas como hospitais de 
guerra. Milhares de soldados estavam em 
prontidão armados com fuzis e Tanques de 
guerra, prontos para entrar em combate. As 
aulas foram suspensas. Tudo estava pronto 
para um terrível banho de sangue.

O milagre de Deus entrou em ação, 
quando 100.000 pessoas saíram para a 
demonstração, mas não saiu nenhum tiro. 

Todos estavam “fortemente armados”: 
Os soldados com armas, munições e 
tanques de guerra, e o povo que marchava 
estava armado para a REVOLUÇÃO DA 
PAZ com orações e pequenas velas. 

Foi uma ação sem violência. Cristãos e 
ateus agiram sob a paz de Cristo. Todos se 
mantiveram na estrita ordem do Sermão de 
Jesus que diz: “Bem-aventurados os 
humildes de espírito, porque deles é o 
reino dos céus.” Mt 5:3.

“Amai aos vossos inimigos e orai 
pelos que vos perseguem.” Mt. 5: 44. Foi 
isso que fizeram todos os manifestantes em 
todos os cantos da Alemanha comunista.

Parece que ainda vejo os olhos do 
pastor Führer brilhando de emoção durante 
a entrevista, que lembrava com emoção a 
fiel obediência dos jovens e da multidão em 

marcha de oração 
pela paz, que não 
revidavam quando 
foram agredidos ou 
espancados pela 
polícia. 

A cidade de Berlim Ocidental foi 
transformada numa “ilha” cercada pelo 
muro. Surge a divisão de uma nação da 
Europa e do mundo.

Fuga em massa para o ocidente! 

A iniciativa visava coibir a fuga em 
massa de alemães orientais para o 
Ocidente, uma vez que o grande índice de 
refugiados eram de jovens até 25 anos. 

Muro de BerlimMuro de BerlimConstrução do MuroConstrução do Muro
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Dizia no bilhete: “Viagens particulares 
para o exterior podem ser realizadas sem pré-
requisitos... as autorizações de viagens serão 
emitidas com a maior brevidade. Os 
departamentos da polícia são obrigados a 
fornecer os vistos de viagens imediatamente, 
sem respeitar as leis em vigor.” 

Schabowski não estava seguro do que 
havia lido, quando já surgiu a seguinte 
pergunta: “Isso é extensivo também para a 
Alemanha ocidental?” O porta-voz ergueu 
seus ombros em sinal de dúvida e 
respondeu: “Claro que sim!“ e continua a 
leitura do bilhete milagroso: 

“A saída para o exterior desde                 
a RDA – (Alemanha Ocidental) para a BDR –  
por exemplo para Berlim Ocidental será 
fornecida.” 

Surge então outra pergunta dos 
jornalistas: “Sr. Schabowski, a partir de 
quando essa nova ordem entra em vigor?” 
Gaguejando ele responde: “Isso, segundo 
meu conhecimento… vale a partir de já, 
imediatamente.” 

Às 19:04h a agência de notícias da 
Alemanha comunista ADN, transmitiu a 
leitura de Schabowski. 

Às 19:30h a notícia saiu no programa 
“Câmera da atualidade” e às 20h a TV da 
Alemanha ocidental  no programa 
“Tagesschau” – “Visão do dia” anunciou: “A 
RDA = a Alemanha comunista abriu as 
fronteiras.”

Não demorou mais que 30 minutos e o 
povo de Berlim Oriental chegava em 
multidões até a rua Bronholmer Strasse, 
para cruzar a  fronteira de Berlim Oriental 
para Berlim Ocidental. Mas, os guardas 
estavam em seus postos e a divisa 
continuava fechada. Cada vez mais 
pessoas se aglomeravam na fronteira em 
Berlim.

Às 21h a multidão exigiu a abertura da 
fronteira. Os soldados não tinham ordem 
para abrir. Mas, o povo começou a gritar: 
“Abrir o portal!  Abrir o portal” 

Às 22:30h o chefe da fronteira 
telefonou para seu superior dizendo: “Não 
conseguimos mais suportar a pressão. Eu 
retiro os guardas e solto as pessoas.”

Às 00:02h a fronteira entre Berlim 
Oriental e Berlim Ocidental se abriu 
definitivamente.

de seus 500.000 soldados que estavam em 
prontidão, para defender os países aliados 
da ex-União Soviética. 

Deus tirou o homem mais
perigoso do comando!

Erich Honecker, o líder mais agressivo 
da Alemanha comunista (RDA) adoeceu 
mortalmente e precisou ser operado, 
poucos dias antes da queda do muro de 
Berlim. Certamente ele teria dado o 
comando de ataque se ainda estivesse no 
comando, mas foi deposto e Egon Krenz foi 
eleito por aclamação, no dia 20 de outubro, 
antes de 9 de novembro de 1989.

O bilhete decisivo
que evitou o banho

de sangue!

Dia 09 de novembro de 
1989, às 18:53h por 
solicitação do jornalista 

italiano Riccardo Ehrmann, Günter 
Schabowski tirou um bilhete de seu bolso. 
Este bilhete ele recebeu de Egon Krenz, 
quem substituiu Erich Honecker.

A marcha seguiu na paz de Cristo 
pelos cristãos e também  pelos ateus. 
Todos estavam sob a intervenção  de Deus.

Führer recebeu o Prêmio da Paz
de Augsburg ao lado de

Mijaíl Gorbachov

No momento da entrega do prêmio, 
quando o pastor esteve ao lado do líder 
máximo da ex-União Soviética, ele 
perguntou: “Sr. Gorbachov, o senhor 
recebeu um pedido de ajuda da Alemanha 
comunista, para o caso de um confronto 
armado?” Gorbachov respondeu: “Sim 
recebi!  Mas, nunca respondi.” 

Deus agiu preparando o coração do 
homem mais poderoso da extinta União 
Soviética, trazendo pensamentos de paz e 
boa vontade entre os povos.

As orações do povo durante a “Década 
da Paz” (1980 – 1990), também as marchas 
de orações de todas segundas-feiras e dos 
milhares de participantes da demonstração 
pacífica, fizeram com que o líder da nação 
mais temida dos últimos 70 anos, agisse a 
favor da paz. Gorbachov impediu o ataque 

EGON KRENZEGON KRENZ
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O que meus ouvidos ouviram, o que 
viram os meus olhos, na alma do pastor 
Christian Führer, quem foi um dos principais 
líderes que prepararam as atitudes do 
povo, ficará como novo marco de meus 
conhecimentos das Sagradas Escrituras.

O que esse homem de Deus nos 
ensinou em uma hora de entrevista, é 
exatamente o que Jesus Cristo queria 
ensinar aos discípulos e ao mundo. 

Essa é a Revolução da Paz que o 
mundo precisa adotar em todos os quartéis 
e exércitos. Armamentos não trazem paz, 
mas provocam a guerra. 

Um chefe militar comunista disse: 
“Estivemos preparados para tudo, menos 
para velas e orações.” 

Após 70 anos de oração, Deus 
derrubou o muro da vergonha.

A revolução pacífica venceu os 
poderes das tropas armadas! A oração 
derrubou os muros sem derramar sangue.

Ninguém sabe o que seria de nosso 
mundo atual, caso tivesse saído um único 
tiro de um simples revolver ou se uma única 
pedra da multidão tivesse acertado algum 
policial em serviço.

Certamente esse seria o maior “banho 
de sangue” da história entre dois povos 
irmãos.

Em Pequim na Praça da Paz Celestial 
os jovens foram esmiuçados diante das 
armas de seus próprios soldados. Isso 
aconteceu na “Praça da Paz Celestial”, não 
na paz de Cristo. 

Capítulo IV

Amai vossos inimigos e orai
pelos que vos perseguem! Mt. 5: 44

O que fizeram os cristãos que 
sofreram durante 40 anos de perseguição, 
ameaças e mortes, com os chefes da 
extinta Alemanha comunista?

A mais incrível atitude de humildade 
está registrada no livro do pastor Uwe 
Holmer. O livro foi um presente de Inge 
Adam, que nos recebeu em sua casa e 
providenciou as melhores fontes de 
informações, inclusive marcou a entrevista 
com o pastor Christian Führer.

O Título do livro é:

“Der Mann bei 
dem Honecker 

wohnte.

“O homem com 
quem residiu 
Honecker.” 

ERICH HONECKERERICH HONECKER

O muro caiu, a fronteira estava aberta. 
O povo invadiu a LIBERDADE em 
multidões. As pessoas se abraçavam como 
irmãos e o mundo inteiro começou a 
respirar a LIBERDADE. 

A Cortina de Ferro caiu e uniu o oriente 
com o resto do mundo, sem derramar uma 
única gota de sangue, sem vencedores e 
sem perdedores. 

Uma nação separada durante 
quarenta anos de guerra se abraçou entre 
lágrimas e gritos de alegria, que fez vibrar o 
mundo inteiro.

A oração evitou um confronto de
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O que fez a Igreja Evangélica pelo 
casal Margot e Erich Honecker?

No dia 20 de outubro os Honecker 
ficaram sem teto. No dia 22/12/89 
receberam o comunicado de desocupação 
da residência oficial em Wandlitz e no dia 03 
de janeiro 1990, o casal teve que 
abandonar a residência. 

Honecker encarregou seu advogado 
Vogel, que solicitasse da direção nacional 
da Igreja Evangélica, um abrigo temporário. 
A Igreja negou o pedido, argumentando que 
isso seria dever do estado e uma questão 
de segurança. Mas, não se encontrou 
moradia para o ex-poderoso chefe de 
estado alemão comunista. Página 133, do 
livro de Uwe Holmer.

No dia 30/01/1990, o pastor Uwe 
Holmer, recebeu o casal Honecker em sua 
própria casa argumentando: “Oramos 
'perdoa as nossas ofensas como nós 
perdoamos aos que nos ofendem' como 
continuaremos orando o Pai Nosso, se não 
praticamos agora a nossa oração? 

Mui tas  pessoas te le fonavam,  
escreviam cartas e vinham com protestos 
contra o pastor benevolente, mas logo 
entendiam a bondade do pastor que 
recebeu o inimigo em sua casa e junto a sua 
mesa.

A hospedagem de um inimigo do 
povo de Deus na casa pastoral 
certamente foi o “Amém” mais 
importante de todas as marchas de 
oração.

O “Aleluia” da hospitalidade do pastor 
Uwe Holmer, foi a maior celebração do fim 
de uma guerra, sem mortos e feridos e o 
pior inimigo achou abrigo na casa de um 
pastor que o protegeu.

Erich Honecker morreu no exílio em 
Santiago do Chile no dia 29 de maio de 
1994. 

120 jovens crucificaram suas 
mágoas e tristezas na cruz de Cristo. 

(Veja pg. 5) Com 
e s s e  g e s t o  
derrubaram o Muro 
de Berlim e uniram o 
Ocidente com o 
Oriente. 
Existe algum “Muro 
da vergonha” – ou 
uma “Cortina de 
Ferro” em sua casa, 
igreja, vizinhança, 
herança ou no leito 
conjugal?

Não é necessário fabricar uma cruz de 
um rude pedaço de madeira. Você pode 
dobrar os seus joelhos ao lado de sua cama 
ou mesmo olhando para o teto cinzento do 
quarto de algum hospital ou da cela de um 
presídio e lá você pode “crucificar” toda sua 
mágoa, dor, pecados, seu passado 
arruinado e a rebelião de sua alma.

Quem foi Erich Honecker?

Erich Honecker é de origem alemã e foi 
comunista fanático. Como chefe da 
Alemanha comunista ele foi um dos 
organizadores da construção do Muro 
de Berlim.

Honecker fundou a Polícia de 
Segurança STASI que causou terror e 
morte até a caída do muro. Honecker deu a 
ordem de tiro na fronteira. Mandou 
instalar tiros automáticos para matar 
quem tentava cruzar a fronteira ao longo do 
muro, onde foram mortas muitas pessoas 
inocentes na busca da liberdade.

O pastor de nossa igreja em Leipzig 
Helmut Adam, conta de duas pessoas que 
foram condenadas a 10 anos de prisão, 
motivo: A polícia vasculhou suas casas e 
descobriu revistas da igreja editadas na 
Alemanha Ocidental e nos USA.

No dia 14 de agosto, já debilitado por 
um câncer Honecker falou: “Den 
Sozialismus in seinem Lauf hält weder 
Ochs noch Esel auf!“ = “O socialismo em 
sua marcha, nem boi nem burro consegue 
parar!” 

A oração evitou um confronto de
guerra e tombou o Muro de Berlim
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Ecos da Liberdade

Ecos da Liberdade

Comunique sua decisão para as 
pessoas de sua confiança. Peça que orem 
consigo e lhe ajudem a permanecer nessa 
marcha da fé e da oração.

Gostaríamos de saber de sua decisão. 
Escreva ao nosso endereço. 

Seja um “soldado” Ecos da Liberdade!

O armamento de sua “guerra” será o seu 
testemunho de fé!

Sua “munição” é nossa literatura!
Nós lhe fornecemos 25 livretos gratuitamente, 
se nos escrever uma carta, e-mail ou telefone, 

fornecendo seu endereço.
Seu grupo também pode nos ajudar com 
R$ 250,00 para receber 1.000 livretos.

Fone (45) 3254-1483

Nosso endereço bancário:
Bradesco:

Ag. 3284-0   -   Conta: 18 620-1
HSBC:  

Ag. 0061   -   Conta: 20 444-67
Itaú:

Ag. 2967   -   Conta: 03797-5
(Envie-nos o comprovante de seu depósito)

 

Jesus Cristo nos purifica de todo o 
pecado, se confessamos os nossos 
pecados, ELE é fiel e justo para nos 
purificar de toda a injustiça. (1 João 1:9) 

Deus ouviu a oração do povo 
sofrido na era do comunismo

e derrubou o muro.

Ele também entende sua oração em 
suas “caminhadas”. Talvez você precisa 
caminhar sozinho e não tem 100.000 
pessoas ao seu lado.

O “muro” que tranca sua garganta 
pode cair se você tiver tempo para oração 
agora ao ler essas linhas.

Diga: “Senhor Jesus, coloco minha 
angústia e dor sobre a Cruz do Calvário, 
onde verteu o SEU sangue. Perdoa minha 
culpa. Aceita-me como seu filho. Quero 
caminhar na marcha pacífica da fé. Em 
SUAS MÃOS encomendo a minha vida e 
confio na solução que vem do Senhor!

 Amém.”

MOMENTO DA QUEDA

A oração evitou um confronto de
guerra e tombou o Muro de Berlim

A oração evitou um confronto de
guerra e tombou o Muro de Berlim


