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A Princesa que interrompeu nosso culto!

A Princesa que interrompeu nosso culto!

A Princesa que
interrompeu nosso culto!

O tema do presente livrinho teve seu 
início, quando o culto radiofônico da Hora 
da Irmandade Cristã foi interrompido com o 
abrupto corte no ar que dizia: “Notícia, 
notícia, notícia: Morreu a Princesa 
Diana!” 

Essa notícia em meio ao nosso culto 
levou-nos até Londres. A interrupção foi 
divinamente dirigida, como veremos no 
Capítulo I. 

Residindo em Hannover por dois 
meses, tivemos a facilidade de visitar 
Marilene e Valter Matos, que nos 
receberam gentilmente em sua casa em 
Londres, Inglaterra. 

Em 1991 Marilene tomou sua decisão 
por Cristo, após ouvir a mensagem do 
pastor Mário, portanto, se considera nossa 
filha espiritual. Ela nos conduziu pelos 
infinitos caminhos do Metrô de Londres, 
para achar os lugares que minha esposa e 
eu desejávamos visitar. 

É possível conhecer pessoalmente a 
Princesa Diana?

Jamais imaginei que Deus me daria a 
oportunidade de conhecer a Princesa 
Diana, de forma quase pessoal através da 
figura de cera, que se encontra no Museu 
Madame Tussauds em Londres.

Ao fazer uma foto com minha esposa, 
tendo a Princesa Diana entre nós em figura 
de cera, senti como se estivéssemos 
fazendo a foto com uma de nossas filhas. 

Lady Diana está trajada de forma 
simples, quase que descaracterizada como 
a princesa que foi. Sua aparência na figura 
de cera é como de uma simples menina 
desconhecida, ao lado de sua majestade 
Rainha Elisabeth II e Filipe, o Duque de 
Edimburgo. 

Ao ver a figura da princesa que trouxe 
fama mundial à Coroa Britânica, tive o 
sentimento de humilhação de Diana entre 
as brilhantes figuras de reis e rainhas. 

Mais uma vez fiquei chocado com a 
morte da jovem princesa, cujo casamento 
parece que vimos ontem pela TV. Senti 
novamente o quanto a morte é cruel e 
percebi que a infidelidade conjugal e o 
divórcio, ofuscam até mesmo o brilho da 
Coroa Real Britânica como de qualquer 
pessoa e casal. 

Convite para Londres pelo Orkut!

Durante mais de três décadas de 
nosso ministério, evangelizamos de forma 
tão intensa e ininterrupta, que surgiu um 
avivamento internacional e a salvação de 
milhares de pessoas. 

Poucas pessoas podem imaginar as 
“ondas” gigantes de salvação e alegria em 
Cristo, que surgiram nos corações de 
milhares de pessoas, que hoje estão 
espalhadas pelo mundo inteiro. 

Pastor Mário visitando o Príncipe 
Charles e sua segunda mulher Camila Parker 
Bowles no museu de cera, em Londres.
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Muitas pessoas se mudaram para 
distantes estados e diferentes países do 
mundo. A vida de muitos foi interrompida 
por uma “princesa” chamada morte em 
meio ao “culto” da agitação de sua vida.   

Ao receber uma saudação de Londres 
pelo Orkut, de Marilene, eu não pude crer 
no que minha esposa dizia. Segundo meus 
conhecimentos não havia ninguém 
conhecido em Londres. Mas, Natalia disse: 
“A Marilene nos convidou à visitar Londres e 
ficar em sua casa!” Eu perguntei: “De onde 
vem essa Marilene? Como ela sabe que eu 
preciso ir a Londres para fazer pesquisas?” 
Estando em sua casa, perguntei: 

“Quando foi a sua conversão
a Jesus Marilene?”

Assim perguntei: Ela abriu um arquivo 
no computador e disse: “Leia o que acabo 
de escrever.” Assim dizia no arquivo do 
computador: “Para mim é uma grande 
alegria receber a Natalia e o pastor Mário 
em minha casa aqui em Londres. Eles 
reacenderam uma chama no meu coração, 
o que me fez recordar os bons momentos 
de minha infância.

Sou grata por ter nascido num lar 
cristão. Nasci e cresci na igreja participando 
religiosamente de todos os cultos e 
congressos de jovens. Agradeço a Deus 
por minha família que me ensinou o 
caminho certo. Resido em Londres ha 19 
anos e nunca esqueci o amor de Deus. Vivo 
cantarolando as mesmas canções e hinos 
que cantávamos e jamais as esquecerei. 

Meu marido é de origem portuguesa e 
angolana e tenho dois filhos. Fazemos 
parte da Igreja Católica local e ao mesmo 
tempo, passo os ensinamentos que 
conheci na juventude para os meus filhos e 
família.

Comemorando meus 41 anos de 
idade, me sinto emocionada ao receber em 

minha casa o pastor que contribuiu para o 
meu crescimento espiritual. Porque foi com 
ele que consagrei meu coração a Jesus e 
foi através do pastor Mário que eu me 
converti num congresso no ITBT de 
Curitiba.

Receber o casal pastoral em minha 
casa é como receber a visita de um pai. O 
presente de aniversário que ele me deixou 
foi o Salmo 37: 4 que diz: “Tenha sua 
alegria no Senhor e ele satisfará os 
desejos de seu coração.” 

Marilene Posiadlo Matos
Londres-Inglaterra

Marilene nos convidou para ir a
Londres porque ela recebeu

Jesus em seu coração!

Virá o dia quando nosso “culto” será 
interrompido por uma “princesa” e 
provavelmente não se dirá: “Notícia, 
notícia, notícia!” Apenas será chamado 
nosso nome e logo devemos comparecer 
diante do Tribunal Celestial.

Devemos receber Jesus como nosso 
Senhor e Salvador, quando ELE bater à 
porta de nosso coração, se não abrirmos, 
quem nos defenderá diante do Tribunal 
Celestial?

Ninguém será recebido na 
cidade celestial, se não tiver 
Jesus como seu Advogado e 

BOM PASTOR. 

Não gosto de me despedir de alguma 
casa sem ao menos tentar saber: “Você 
recebeu a Jesus como seu salvador? – 
“Quando foi que você entregou sua alma ao 
Senhor? Quando Jesus inscreveu seu 
nome no livro da Vida? Quando você 
convidou a Jesus para salvar sua alma?” 

Tenho medo que breve nosso “culto” 
pode ser interrompido e nunca mais eu terei 
a oportunidade de fazer a pergunta mais 
importante da vida, para que este meu 
amigo, ao chegar diante dos portais de 
“Jerusalém” seja recebido. 

A Princesa que interrompeu nosso culto!

A Princesa que interrompeu nosso culto!
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Capítulo I
A interrupção do culto radiofônico

Escrevo aqui em Londres, trancado 
num hotel a espera da liberação do espaço 
aéreo, que foi fechado pela erupção do 
vulcão, na Islândia. Mas, a recordação do 
flash no rádio: “Notícia, notícia, notícia 
Morreu a Princesa Diana!” ainda 
permanece vivo em minha lembrança. 

Naquela manhã quando nosso culto 
radiofônico foi interrompido bruscamente, 
eu fiquei indignado dizendo: “Não importa 
do que se trata. Ninguém pode cortar nosso 
culto para dar uma notícia.” 

Mas, me acalmei imediatamente após 
ouvir as primeiras palavras da mensagem 
que continuou. O jornalista Lincoln Leduc 
(in memory) disse: “Morreu a Princesa 
Diana...” 

A mensagem gravada seguiu dizendo: 
“Aqui no mundo tudo o que vive   
precisa morrer. Todas as religiões irão 
desaparecer algum dia. Todas as 
confissões e os diferentes credos findarão. 
O Amor permanecerá.” Dizia Franz Kehrle.

Lady Diana, a Princesa de Gales, 
casou-se com o Príncipe Charles, teve dois 
filhos, divorciou-se do Príncipe Charles e 
segundo informações que tivemos agora 
em Londres, ela estava grávida do 
namorado, .

Na noite antes de sua morte o casal   
de “namorados” foi jantar em um 
restaurante, ao sair foram perseguidos 
pelos paparazzis e o motorista embriagado, 
em alta velocidade bateu o carro no túnel do 
Rio Sena, em Paris, na França. 

Diana acabava de receber um anel de 
seu namorado no valor de 205.000 dólares. 

O corte de nosso culto radiofônico, na 
verdade foi um desentendimento entre meu 
amigo e o técnico da rádio. 

Dodi Al-Fayed

Lincoln jamais mandaria cortar um 
culto, mas “divinamente” dirigido, o técnico 
entendeu mal e cortou na hora da chamada 
do jornalista e colocou a notícia no ar. 
Lincoln se desculpou, mas eu lhe disse: 

“O corte de nosso culto foi um
dos mais fortes exemplos

da vida e da morte.”

Tudo aconteceu de forma viva e divina: 
O presidente da Missão Stimme des 
Glaubens, Franz Kehrle falava da realidade 
da morte. A notícia da morte da Princesa 
Diana foi o exemplo mais dramático e 
famoso que Deus escolheu para dizer: 
“Ouvintes, o que o meu mensageiro está 
dizendo, é realidade para os mais pobres e 
também para a Princesa Diana.” 

Recordamos essa história dramática 
em Londres, após visitar a Fonte Memorial 
de Diana, no Hyde Park. Sentimos, como 
se fosse naquele dia, o quanto sua morte foi 
um acontecimento que chocou o mundo.

O Campo da Fonte Memorial da 
Princesa Diana, com águas cristalinas, 
correndo num pequeno riacho artificial, 

formado de cimento e pedras brancas, 
parece um rio de prata.

Esta é a Fonte Memorial, uma 
homenagem a Princesa Diana, que deve 
revelar a alma ingênua da jovem que o 
Príncipe Charles trouxe para o Palácio 
Real. Ela conquistou o mundo com seu 
charme e carisma e boas obras que fez pelo 
mundo a fora. 

O desprezo da Princesa no Museu!

Eu senti uma desclassificação da 
princesa por parte da Família Real e da 
direção do Museu, ao entrar no hall onde se 
encontram as figuras de cera. Diana está 
como uma menina do campo, como quem 
representa uma doméstica em vestes de 
trabalho na casa real. 

A Princesa que interrompeu nosso culto!

A Princesa que interrompeu nosso culto!
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N ã o  q u e r o  
d e s c o b r i r  a s  
causas fundamen-
tais do divórcio    
do casal ,  nem     
a s  c a u s a s  d e      
sua morte. O que 
tocou fortemente 
meu coração, foi 
quando fizemos 
uma fotografia ao 
lado da famosa 
princesa, foi sentir 
a alma sofredora 
de uma jovem que 
n ã o  p o d e  s e  
defender. 

Minha missão mais sublime foi 
entender a “alma” de quem falava comigo. 
Não apenas no consultório pastoral, mas 
também ao cumprimentar alguma pessoa 
na rua, no Brasil ou em diferentes países do 
mundo, eu observava mais o interior que o 
exterior.

A alma humana fala um só idioma.

Ninguém consegue esconder seus 
sentimentos. A Rainha Elisabeth II  e o 
príncipe também se encontram no museu 
de cera. Parecem estar pessoalmente ali 
presentes e transmitem aquele ar de 
grandeza, como aquele que sentimos junto 
à estátua do Principe Albert, em frente      
ao teatro “Royal Albert Hall” próximo ao 
memorial de Diana. 

O Príncipe Albert está 
sentado num alto trono, 
e sua figura toda com 
brilho de ouro polido, 
acima dele, anjos, 
arcanjos e querubins e 
na ponta elevada a 
aproximadamente 20m, 
uma cruz. 

Algum dia se ouvirá: “Notícia, notícia, 
notícia. Morreu a Rainha Elisabeth II. –  
Morreu o Príncipe Filipe, Charles, Camila... 

Todos nós devemos morrer como 
Diana, talvez de outros modos, mas a 
pergunta que fica para todos será: 

Existirá amor quando nossa imagem 
caiu nas ruínas do esquecimento?

Será possível o mundo ver e sentir um 
pouco do amor que nós semeamos? As 
estátuas caem causando vergonha e 
espanto e se transformam em ruínas. “Só o 
amor permanecerá.” Assim concluiu a 
mensagem do  cu l t o  rad io fôn i co  
interrompido pela morte da Princesa Diana.

É possível que nossa imagem será 
projetada como a mais insignificante, 
quando algum dia se dirá: “Nota de 
falecimento, faleceu...” 

Dificilmente algum jornalista dirá: 
“Notícia, notícia, notícia.” Isso não importa. 
Mas, deixaremos marcas de nosso amor e 
ca r inho ,  ta l vez  na  imagem que  
permanecerá em meio a todas as 
“celebridades” que nunca souberam o que 
pessoas humildes fizeram por eles com 
muito amor. Esse amor permanecerá.

Capítulo II
Notícia, notícia, notícia:

Os aeroportos da Europa estão fechados!

Saímos de Londres para o aeroporto 
de Standsted, duas horas do centro a fim de 
embarcar de volta para Hannover, mas 
placas eletrônicas ao longo da autopista 
anunc iavam:“Ai rpor t  i s  c lose” -  
“Aeroporto está fechado”.

Realmente todos os aeroportos do 
Reino Unido estavam fechados, mas nós 
não sabíamos de nada. Acabava de 
acontecer a erupção de um vulcão 
enquanto estávamos a caminho do centro 
de Londres. 

Segundo o Jornal The Independent – 
16 de Abril 2010 - O vulcão Eyjafjallajoekull, 
na Islândia, lançou uma nuvem de cinzas, a 

A Princesa que interrompeu nosso culto!

A Princesa que interrompeu nosso culto!
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uma altura de 18 km, colocando em perigo a 
navegação das aeronaves.

A s  c i n z a s  
interromperam o tráfego 
aé reo  da  Eu ropa ,  
mantendo em terra 
milhares de aeronaves.

Foram cancelados 17 mil voos e mais 
de um milhão de passageiros tiveram seus 
planos interrompidos pelas cinzas 
vulcânicas, inclusive os nossos. 

O jornalista da TV BBC NEWS de 
Londres, acaba de anunciar que o prejuízo 
comercial diário, atinge os 100 milhões de 
libras a cada dia que as aeronaves estão 
paradas nos aeroportos. A agência de 
notícia Reuters diz que são 130 milhões de 
libras de prejuízos diários. 

Deus respondeu com cinzas vulcânicas 
que cobriram a Europa!

Recentemente os famosos ônibus 
vermelhos de dois pisos, de Londres 
traziam um dizer: “There's probably no 
God” - “Provavelmente não há Deus!” 

Quando estivemos na Suíça um ano 
atrás, os governantes estavam discutindo a 
idéia de colocar o mesmo dizer também em 
seus ônibus. A ideia foi copiada por vários 
países da Europa. A zombaria e os ataques 
contra Deus estavam tomando proporções 
européias.

Na Alemanha os cristãos seguiam os 
ônibus que traziam esses dizerem em letras 
gigantescas e diziam em seus cartazes: “E 
se Deus existe?”

Deus respondeu com uma simples 
nuvem de cinzas vulcânicas.

O Salmista diz: “Aquele que está 
sentado nos céus ri deles; o Senhor 
zombará deles.” Sal. 2: 4. E continua: “Diz o 
néscio no seu coração: Não há Deus. Os 

homens têm-se corrompido, fazem-se 
abomináveis em suas obras; não há quem 
faça o bem.” Salmo 14: 1.

A resposta de Deus não demorou: A 
cinza de um único vulcão, na distante ilha 
da Islândia paralisou todo o espaço aéreo, 
começando no Reino Unido em toda 
Europa. Natalia e eu estivemos quase em 
pânico esperando abrir o aeroporto, vendo 
a nuvem de fumaça na TV, a toda hora. 

Temos a impressão de que Deus está 
“rindo” deles no céu, chamando os 
europeus de néscios e tolos.

A “princesa cinza” interrompeu 
milhares de planos.

O que aconteceu quando a princesa 
Diana sofreu o acidente no túnel, em Paris? 
Sua fama, seus sonhos com o novo 
namorado Dodi Al-Fayed, inclusive o bebê 
que supos tamente  esperava ,  se  
transformaram em cinzas, que foram 
depositadas na sepultura.

Esperávamos a notícias pela TV de 
que os aeroportos estivessem liberados, 
mas o vulcão lançava cada vez mais cinzas 
até nas nuvens e o vento cobria a Europa 
com cinzas perigosas para as turbinas das 
aeronaves. Eu pessoalmente colhi um 
pouco de cinzas que estavam sobre o carro 
do pastor Norberto Hort, após uma noite de 
chuva.

A Princesa que interrompeu nosso culto!

A Princesa que interrompeu nosso culto!
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Quando a morte da Princesa Diana 
interrompeu nosso culto radiofônico, a 
conclusão do pastor foi: “Aqui no mundo 
tudo precisa morrer, só o amor 
permanecerá!” Agora Deus apenas 
ergueu um “dedo” pelas cinzas do vulcão 
lembrando a Europa e o mundo: “De Deus 
não se zomba, pois tudo que o homem 
semear, isso também ceifará.”

Ao acabar de escrever a última linha 
em Londres, Marilene telefonou ao hotel 
onde aguardávamos a abertura dos 
aeroportos, e disse: “O Jornal da Noite de 
Londres concluiu:

“A ação do vulcão não foi catástrofe 
natural, mas é obra de Deus!”

Dizem os ingleses!

Encontramos um 
senhor holandês que 
falava o idioma alemão e 
ele nos ajudou a tomar         
o trem em Londres e 
iniciou conosco a viagem 
em direção à França  
para tentar chegar a 
Hannover. 

 A única pessoa que pude perguntar o 
que o povo londrino está argumentando, foi 
nosso “anjo” Daniel, que aceitou nos 
conduzir para achar o caminho que levaria 
até Dove, na Inglaterra, cruzar o mar de 
ferry boat para chegar à França. Seguimos 
pela Bélgica e Holanda, para chegar a 
Alemanha. Daniel nos disse: “O povo de 
Londres diz: A cinza vulcânica que 
paralisou as aeronaves na Europa, foi obra 
de Deus!”

Notícia, notícia, notícia:
“A nuvem de cinzas é Obra de Deus!”

Conhecemos todas as catástrofes de 
chuvas, terremotos e tornados como 
“manifestações da natureza”. Mas, agora 
aqui em Londres, as Companhias de 
Seguros se defendem, negando o 
pagamento dos prejuízos causados aos 
passageiros, dizendo: “É OBRA DE 
DEUS!” 

Deus se cala, mas algum dia ELE fala!

Deus não fala com voz de trovão, 
apenas levanta uma nuvem de cinzas e 

milhões de incrédulos e ateus devem ler 
sua resposta em seus próprios jornais: 
“Não se trata de uma catástrofe, mas de 
obra daquele cuja existência eles queriam 
colocar em dúvida.”

Deus não fez um grande Tribunal de 
Juízo. Ninguém morreu! Ainda não caiu 
uma única aeronave! Mas, Deus em seu 
amor silenciou todos os aeroportos da 
Europa.

Rebelar-se contra Deus é sofrer!

Ao o lhar  por  
primeira vez para os 
campos da Inglaterra 
desde o trem que 
percorre o interior    
do  pa ís ,  ve jo  o 

surgimento dos primeiros sinais da 
primavera, num maravilhoso dia de          
sol e relembro as pessoas que 
evangelizamos em Santa Catarina, no   
Rio Grande do Sul, na  Amazônia...

Mas, também lembro de pessoas que 
resolveram “brigar” com Deus. Apenas 

disseram que o povo de Londres dizia em 
seus ônibus; “Provavelmente Deus não 
existe.” e com isso voltaram às costas ao 
BOM PASTOR. 

As consequências em todos os casos 
são semelhantes. Para algumas dessas 
pessoas nunca mais saiu alguma “viagem”! 
Nem se ouviu de “voos da felicidade” que 
fizeram ao longo de sua vida distante de 
Deus. 

A q u e l e s  q u e  
resolveram enfren-   
t a r  o  D e u s  v i v o    
sofrem devastações, 
sofrimentos, angústias 
e morte. 

Não posso relatar as histórias que 
conheço. Senti temor pela Europa ao 
perceber a revolta contra Deus há mais de 
um ano atrás na Suíça e sofremos agora 
com o povo Europeu a resposta que, 
segundo seus jornais é “Work of God” = 
Obra de Deus. 

Aquele Deus que deu muita riqueza ao 
povo europeu, logo eles que proclamaram  
o Evangelho de Cristo através de 

A Princesa que interrompeu nosso culto!

A Princesa que interrompeu nosso culto!
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missionários em todo o mundo, o seu Deus 
é ironizado e enfrentado pelos mais 
beneficiados do mundo? 

Os missionários ingleses foram para 
todos os continentes, agora seu povo irá 
levantar a voz contra o Criador do céu e da 
terra?

Escrevendo essas linhas estamos no 
ferry boat cruzando o mar do Norte, que 
separa a Inglaterra da França e o restante 
da Europa. 

Tenho amigos no Brasil, outros no 
Japão, na Suíça e agora também em 
Londres. Durante 40 anos falei do amor de 
Deus, mas muitas pessoas ainda não 
aceitaram “embarcar no Ferry Boat” da 
graça de Deus para cruzar o mar da     
vida. Eles estão chegando perto do porto da 
eternidade! 

O tempo avançou!
Os cabelos de alguns já estão brancos!

Como será horrível cair nas mãos do 
Deus vivo, quando serão obrigados a 
desembarcar após abandonar os caminhos 
de Deus?

Nosso navio vai chegar ao porto da 
França em poucos minutos. Todos os 400 
passageiros devem desembarcar.  
Ninguém pode ficar no barco. Ninguém 
pode ficar no bar da esquina onde passava 
horas de sua vida. Você será recebido se 
a inda ho je  for  chamado para o  
“desembarque” no porto da eternidade? 

Você deseja voltar para 
Deus agora!

Peça perdão caso pronunciou alguma 
palavra contra Deus. Volte hoje para Deus 
antes que seja obrigado a desembarcar do 
“Ferry Boat” de sua vida. No outro lado do 
“mar” da vida não desembarcaremos na 
França, mas diante dos portais do céu ou do 
inferno.

Terrível será chegar ao porto eternidade
para quem abandonou os caminhos de Deus. 

O caminhoneiro brasileiro na Holanda!

Voltando de Londres, viajando num 
carro alugado por nosso novo amigo 
Daniel, ele parou para abastecer e 
fazermos um breve lanche. Daniel é 
holandês e sabia onde seria bom fazer uma 
breve parada. Ali encontramos dois 
homens falando o português.

Minha esposa não se conteve de 
alegria ao ouvir os homens falando nosso 
idioma e falou com os motoristas de 
transporte que vinham de Portugal. 
Falamos para os homens de nossa missão, 
dos objetivos de escrever a mensagem 
para o povo de idioma português e o diálogo 
foi muito breve, pois a noite avançava e nós 
precisávamos continuar a viagem.

Ao me despedir de Robson Almeida de 
Santana, o motorista brasileiro, ele tentou 
expressar o que lhe significou ouvir as 
palavras do pastor brasileiro e disse, num 
sotaque um tanto “aportuguesado”: “Sabes 
pastor, se o senhor continua a falar por mais 
alguns minutos... (fez uma pausa, não 
achou palavras para expressar o que seu 

coração sentia... e finalmente concluiu: “Eu 
creio que se o senhor continuar a nos falar, 
em breve estaremos em condições de 
dizer...

 “O Senhor é o meu Pastor
e nada me faltará.” 

Ele foi tão sincero que manifestou em 
sua maneira de pronunciar essas palavras, 
o toque do Espírito Santo que ele sentia em 
sua alma. Ele sentiu que faltava pouco, 
para alcançar a graça que o BOM PASTOR 
lhe estava oferecendo naquele instante. 
Robson Almeida reside em Vale de Azenha, 
Portugal e é natural de Vitória do ES. 

A ponte para a vida!

C o n h e c e m o s  J a n  F e h l i n g ,  
proclamando a Palavra de Deus na igreja 
em Hannover. Ele buscava sua felicidade 
em tudo que o mundo lhe oferecia e residia 
próximo a Hamburgo. 

Certo dia ele foi vasculhar os velhos 
livros que sua avó havia deixado e que 
estavam guardados no sótão de sua casa, 
bem no último canto numa velha caixa. 

A Princesa que interrompeu nosso culto!

A Princesa que interrompeu nosso culto!
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Buscando algum livro que ainda 
tivesse utilidade, Jan achou um livro 
impresso em 1970, com o título: “A ponte 
para a vida!”

Jan pensou consigo: “É isso que eu 
preciso achar: a ponte para a vida. Minha 
vida está bem, mas será que é só isso que 
ela oferece e eu devo viver assim o resto de 
minha vida?”

Leu com toda atenção o velho livro de 
sua avó. Em cada página parecia que o 
escritor estava descrevendo a realidade de 
sua vida. No final, o livro apresenta os 
passos que devem ser dados para cruzar a 
PONTE PARA A VIDA. E pela graça de Deus, 
Jan Fehling passou pela PONTE QUE É 
JESUS CRISTO, da morte para a vida.

Quando lhe pedi se ele conhece o 
pastor Isaí Marcelo Hort, ele disse: “Oh sim, 
ele foi meu colega de estudos no 
seminário.” O livro “A PONTE PARA A 
VIDA” foi um dos mais importantes 
instrumentos de evangelização que a 
missão Stimme des Glaubens distribuiu  
aos milhares, e nós o imprimimos em 
idioma português como um dos primeiros 
livros para evangelizar o Brasil.

Você já cruzou a ponte para
a vida em Jesus Cristo?

Você pode cruzar a ponte para a vida 
através de uma sincera oração de 
consagração. Você também será recebido 
no porto da eternidade por Jesus, que já 
pagou por todos os seus pecados na Cruz 
do Calvário.

Capítulo III
O dia quando não se ouvirá mais dizer:

Notícia, notícia, notícia!

Natalia e eu experimentamos um dos 
momentos mais indescritíveis de nossas 
viagens internacionais, na Grã-Bretanha. 
Desejei fazer fotos da lendária Princesa 
Diana e obter mais informações da Família 
Real. O que, porém eu jamais esperava    
foi ouvir novamente: “Notícia, notícia, 
notícia: Os aeroportos da Europa estão 
fechados.”

Mas, virá o dia quando não haverá 
mais notícias. Não haverá anúncio pelo 
rádio nem pela TV. Não haverá quem 

precisa de passagem para casa, nem para 
algum destino de férias ou de negócios. 
Não haverá casais saindo de lua-de-mel 
que não conseguem tomar o seu avião! Não 
haverá noivos que devem ser recebidos 
nos aeroportos de algum país. Porque 
depois da ÚLTIMA TROMBETA NÃO SE 
DIRÁ: “Notícia, notícia, notícia!”

Jesus disse: Porque, assim como o 
relâmpago sai do oriente e se mostra até o 
ocidente, assim será também a vinda do 
Filho do Homem. Mt. 24: 27.

Paulo escreveu: Eis aqui vos digo um 
mistério: Nem todos nós dormiremos, mas 
todos nós seremos transformados, num 
momento, num abrir e fechar de olhos, ao 
som da última trombeta; porque a 
trombeta soará, e os mortos serão 
ressuscitados incorruptíveis, e nós 
seremos transformados. 1 Cor. 15: 51 – 52.

Pedro escreveu: Virá, pois, como 
ladrão o dia do Senhor, no qual os céus 
passarão com grande estrondo, e os 
elementos, ardendo, se dissolverão, e a 
terra, e as obras que nela há, serão 
descobertas. 2 Pedro 3: 10. 

 

Cultos serão interrompidos, aeroportos 
fechados para sempre e navios não 
precisam voltar mais para o porto!

Após soar a “última trombeta” não 
haverá mais notícias. Podemos imaginar o 
que acontecerá, quando a últ ima 
TROMBETA DE DEUS soar? 

Acabarão todas as guerras, as 
disputas entre irmãos, as brigas entre 
casais... 

Quando as “nuvens de cinzas” 
eternas irão cobrir o globo terrestre, 
então todos nós devemos comparecer 
diante do tribunal de Cristo, para que cada 
um receba o que fez por meio do corpo, 
segundo o que praticou, o bem ou o mal.     
2 Cor. 5: 10. 

Você está inscrito no Livro da Vida para 
que, quando Deus interromper o “culto” ou o 
“aeroporto” de sua vida, você seja chamado 
pelos anjos de Deus? 

Entregue sua vida em sincera oração 
agora mesmo e Jesus te receberá no porto 
da eternidade.

Mário Hort 

A Princesa que interrompeu nosso culto!
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