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Terminamos o culto em M. C. Rondon-
PR, Brasil, às 22:00 horas embarcamos em 
nosso carro e viajamos até Foz do Iguaçu. 

No dia seguinte cruzamos a fronteira 
para Puerto Iguazú, Misiones, Argentina e 
em uma hora e trinta minutos estivemos em 
Buenos Aires.

Tínhamos uma só pergunta em nossa 
“bagagem”. Viajamos 2.000km para a 
capital da Argentina, para perguntar ao 
povo na rua: “¿Hay personas que 
perciben buenos aires del cielo en 
Buenos Aires? 

Otto Ruzack, proprietário da gráfica que 
imprimiu o tema em espanhol na Argentina, 
ficou com certo temor, ao saber de nossa 
intenção de fazer essa pergunta em Buenos 
Aires, pois ele dizia: “Aconteceram vários 
escândalos religiosos na capital e estão 
fazendo manchetes nos jornais.” Ele temia 
que nós seríamos mal recebidos pelo povo 
argentino ao fazer essa pergunta.  

Entendemos a tristeza que o mundo 
inteiro está sofrendo com constantes 
denúncias de pedofilia praticada por 
religiosos e a vergonha de tantos “Judas” 
que projetam uma sombra escura sobre 

Jesus Cristo, por “beijos”, sexo, Santa 
Inquisição e abusos de coletas de dinheiro 
em nome de Jesus, para enriquecer seus 
líderes.

Mas, eu fiquei surpreso pelos “buenos 
aires” = os bons ares que encontramos em 
Buenos Aires, a pesar dos ventos frios e de 
muita chuva, pois todos, sem nenhuma 
exceção responderam cordialmente a 
pergunta: “Há bons ares do céus em 
Buenos Aires?”

Pedro, o primeiro 
j o v e m  q u e  
e n c o n t r a m o s  n a  
es tação  do  t rem 
chamada Retiro a 
quem perguntei :  
“Existem bons ares 
do céu em Buenos 
Aires” disse: “Ó sim 
eu sou crente!”.

Foi uma alegria perceber que o povo 
logo compreendia o que eu queria saber do 
íntimo de sua vida com Deus. Assim ele 
recebeu nosso primeiro livreto Ecos de 
Libertad “Porque ÉL vive” em idioma 
espanhol.  

Quando chegamos ao centro da 
Capital Federal de Buenos Aires, para 
iniciar as pesquisas, já era hora do almoço. 
Entramos numa pizzaria e de mãos dadas, 
oramos antes da refeição. O moço que nos 
serviu observou-nos a distância e 
perguntou: “Vocês costumam orar sempre 
antes das refeições?”

Respondemos que estamos celebrando 
nossos 41 anos de vida conjugal e que dar 
graças é um costume de gerações. E eu 
logo aproveitei para lhe perguntar: “¿Hay 
buenos aires del cielo en Buenos Aires?   

Ariel o garçom respondeu: “A 
manifestação mais importante eu 
experimentei com Deus quando Cristo me 
resgatou da perdição e me deu uma nova 
esperança de vida. Agora posso deitar 
minha cabeça sobre o travesseiro e 
descansar, porque minha vida está nas 
mãos de Deus.”

O homem entendeu imediatamente o que 
eu queria saber, perguntando se existem 
bons ares que vem do céu sobre a vida das 
pessoas residentes em Buenos Aires.

Marcelo um homem com 50 anos de 
idade estava vendendo amendoim. 

Comprei um pacotinho quentinho, próprio 
para o frio que fazia na capital argentina e 
lhe fiz a mesma pergunta: Gentilmente ele 
me convidou a chegar mais perto e disse: 
“Sim eu creio em Deus, pois somente pela 
fé podemos sentir a presença de Deus.” 

Henrique, um senhor idoso e cego 
caminhava pela rua “Florida” a rua das 
Flores, pedindo esmolas. Ele respondeu 
que crê em Deus, mas quase nunca tem 
oportunidade de assistir a missa de sua 
igreja, assiste em algumas igrejas 
evangélicas, mas não tem muitas 
possibilidades de ouvir a Palavra.

À noite do mesmo dia, quando 
estávamos por sair de uma pizzaria 
aconteceu um momento divino: Dois 
garçons e pais de suas famílias foram 
divinamente atraídos para falar conosco.

Jorge de 42 anos de idade disse que 
seu colega Anibal seria cristão e Anibal 
disse que Jorge foi crente. Então Jorge 
confirmou que no presente momento, ele 
era não praticante de sua religião. 

O que nos impressionou foi a atenção 
dos dois homens, que deixaram de atender 
seus clientes para nos responder a 

Buenos aires do céu!
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pergunta sobre “buenos aires do céu.” A 
atitude dos garçons transformou aquela 
pizzaria em um lugar onde se sentiam “bons 
ares celestiais” que envolviam nossos 
corações num diálogo aberto e sincero. 

Eu não entendi por que Jorge queria 
responder a pergunta que eu fiz para o seu 
colega de serviço, mas foi justamente essa 
sua atenção que trouxe a graça divina para 
nós, que desejávamos saber se o povo de 
Buenos Aires ainda se importa pelo que 
Deus nos comunica dos céus. 

Nesse momento sentimos que Deus 
continua amando ao povo de Buenos Aires, 
como amou ao mundo de tal maneira que 
deu seu Unigênito Filho, para que todos 
aquele que nEle crê, não pereça, mas tenha 
a vida eterna. João 3: 16.  

Helga, uma turista colombiana, que 
vinha da Austrália com seu esposo, estava 
a caminho de sua pátria, disse: “Não vejo 
muitas coisas boas dos céus...” Ela não 
disse se estava decepcionada com Buenos 
Aires, com a Austrália ou com a Colômbia. 
Mas, eles foram gentis e posaram para uma 
foto com Natalia. Nossa oração é que “bons 
ares celestiais” possam envolver a sua vida, 

pela leitura do livrinho Ecos de Libertad 
“Porque El vive” em idioma espanhol, que 
ela levou para Austrália.

Ao retornar da Capital Federal de 
Buenos Aires, encontramos Daniela, uma 
jovem de 18 anos de idade no trem. Ela foi 
simpática ao nos informar a estação na qual 
nós deveríamos desembarcar e eu 
arrisquei para lhe perguntar: “Existem bons 
ares do céu em Buenos Aires?”

Daniela entendeu imediatamente a que 
eu me referia com a pergunta e respondeu: 
“Sim, eu sou crente católica!” 

Eu segui perguntando: “Você tem 
alguma experiência com a manifestação de 
Deus em sua vida?” – “Sim,” disse ela: “Eu 
tive um sonho e Deus me mostrou como 
nossa casa seria assaltada por bandidos. 

Foi horrível o que eu vi em sonho. 
Comuniquei o sonho para minha mãe, ela 
tomou todas as providências e dois dias 
após o sonho, os assaltantes chegaram, 
mas não conseguiram entrar em nossa 
casa, pois estávamos prevenidos.

Daniela sentia os “bons ares dos 
céus” enquanto ela falava. Naquele 
momento o trem começou a parar, pois 

chegava  à  es tação  para  o  seu  
desembarque. Mas, ela voltou a sentar-se 
diante de nós para nos relatar mais uma 
experiência com Deus dizendo: “Eu tenho 
mais um momento divino com Deus. No dia 
que estive no ônibus, à caminho da 
universidade para fazer o vestibular, eu 
chorava de medo da prova, pois sabia que 
seria difícil para mim. Enquanto lágrimas 
corriam de minha face, repentinamente 
começou a tocar uma música no ônibus, 
onde nem mesmo havia ligado um rádio 
antes, e soou um cântico que dizia: “Minha 
filha, não temas, que eu o Senhor estarei 
contigo e te ajudarei...” 

Daniela disse: “Eu enxuguei as 
lágrimas de meu rosto, e cheia de 
esperança fui fazer minha prova, e obtive 
ótimo resultado e passei no vestibular.” 

Assim cheia de “buenos aires do céu” 
Daniela saiu do trem sem poder despedir-
se de nós, pois somente queria contar suas 
experiências maravilhosas com Deus. 

Ao desembarcar do trem, retornando da 
Capital Federal da Argentina, sentimos os 
“bons ares” que o Espírito Santo está 
enviando para as pessoas em Buenos Aires.

Chegamos a Villa Ballester, um bairro de 
Buenos Aires, à casa do pastor Alfonso e 
Haydée Prado, com os “pulmões” cheios de 
“bons ares dos céus”, pelas experiências 
que tivemos na Capital Federal.  

Deus ainda faz sentir
“bons ares do céu” em:

Buenos Aires, São Paulo,
Nova York, Tóquio,
Rio de Janeiro...”

Você tem alguma experiência com 
Deus, que poderia relatar

de sua vida? “
Escreva sua experiência e

envie-a ao nosso endereço.

Buenos aires do céu!

Buenos aires do céu!
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Capítulo I

Buenos aires do céu resgataram 
minha vida da perdição!

Ariel o garçom disse: “A manifestação 
de Deus mais importante de minha vida, foi 
quando Cristo me resgatou da horrível 
perdição.” Quando ele terminou de dizer 
essas palavras, parecia que “bons ares 
celestiais” chegaram ao restaurante e 
pizzaria na Capital  Argentina.

Meu coração debilitado pelo infarto não 
me permitiu continuar as entrevistas 
naquela manhã, tendo caminhado apenas 
300 metros e não foi possível chegar até a 
Casa Rosada, e a praça 25 de Maio. Fui 
obrigado a procurar um quarto de hotel e 
permaneci acamado o resto do dia. Mas, 
eu estava feliz porque o testemunho de 
Ariel foi um dos melhores “buenos aires do 
céu” que eu esperava encontrar, após 
fazer uma viagem de quase 2.000 km. 

O testemunho de Ariel revelou que não 
apenas “bons ares” e boas dádivas dos 

céus são derramadas sobre Buenos Aires, 
mas que a obra redentora da Cruz de Cristo 
trás vida e salvação, 2.000 anos após a 
morte e ressurreição de Jesus.

O testemunho do garçom foi como um 
“vento” da manhã da ressurreição de 
Jesus, como aconteceu na manhã do 
primeiro dia da semana, quando um anjo 
desceu do céu, removeu a pedra e 
assentou-se sobre ela. O seu aspecto era 
como um relâmpago, e a sua veste, alva 
como a neve, e os guardas tremeram e 
espavoridos ficaram como se estivessem 
mortos. Mt. 28: 1 - 4 

A manhã da ressurreição mudou a 
história da humanidade, e assim os 
“buenos aires do céu” sobre a vida de Ariel, 
mudaram também a sua vida.

O garçom juntou os pratos de nossa 
mesa e enquanto voltava para a cozinha, 
se virou para nós e ainda acrescentou ao 
seu testemunho dizendo: “O Senhor me 
resgatou de uma terrível perdição, agora 
posso deitar minha cabeça tranquilamente 
sobre meu travesseiro, pois sei que minha 
vida está nas mãos de Deus.” 

Todos aqueles que já obtiveram esses 
“bons ares do céu” em sua vida, o “vento” 
do Espírito Santo, se permaneceram 
nesses bons ares, e nos bons caminhos de 
Deus, mudarão a história de seus 
casamentos, de seus filhos e de futuras 
gerações. 

Você que ainda não recebeu esses 
“bons ares do céu” e percebe agora o toque 
do “vento” do céu em seu peito, permita 
que esses “ventos” do Espírito Santo 
possam transformar sua vida agora 
mesmo. Num momento de oração e 
consagração, o sopro dos “buenos aires” 
celestiais podem transformar toda sua vida.  

O que significa: “Ser resgatado
das trevas para a luz de Deus?”

Estive cinco horas no presídio se 
Segurança Máxima em Catanduvas-PR, 
para realizar cinco breves cultos antes do 
natal. A segurança nos obriga passar por 
muitos portões de controle de metais e 
tudo demora muito tempo até que todas as 
chaves abrem a próxima porta de ferro.

Ao sair daquele presídio e olhar para o 
céu azul, tive a impressão que uma 
pressão indescritível foi tirada de mim. O 
referido presídio é o mais limpo, moderno, 
quase como um hospital, mas ao chegar a 
luz do sol, eu senti que fui “solto das 
trevas” das grades de ferro e das 
coberturas de concreto. Em cinco horas eu 
senti o que representam “trevas” de um 
presídio. 

Perguntei a um dos diretores do 
presídio, por que ele não almoça             
no restaurante que oferece ótima 
alimentação no presídio. Ele respondeu: 
“Para sair um pouco daqui de dentro.”  

Tive o privilégio de pregar a libertação 
das trevas da noite do mal durante 35 
a n o s .  N e s s a s  c a m p a n h a s  d e  
evangelização senti a alegria que muitas 
pessoas experimentaram ao sair das 
“trevas” para a luz de Deus: alguns 
choravam de emoção ao perceber que 
seus pecados estão perdoados. Outros 
me abraçavam com uma alegria 
indescritível, porque sentiam, sabiam e 
percebiam que agora saíram das trevas do 

Buenos aires do céu!
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mal e repentinamente se viram na luz de 
Deus em Cristo Jesus.

Esses foram os melhores “buenos 
aires do céu” que eu vivi em toda minha 
vida. Chorei amargamente quando 
percebi que o infarto me impediu de seguir 
com as campanhas de evangelização pelo 
mundo afora.

Sempre foi uma imensa alegria 
declarar para uma pessoa, como exemplo: 
Experimentei com Norling Kunkel dizendo: 
“Norling Kunkel, agora sua vida pertence 
ao Senhor. Nós somos irmãos em Cristo. 
Norling, teu nome está inscrito no Livro da 
Vida do céu.” 

Lembro bem desse momento de 
oração com Norling, que hoje é nosso 
presbítero da Juventude e por muitos anos 
é funcionário exemplar no banco onde 
trabalha, e tem boas referências de sua 
vida por todos os membros de sua igreja. 

Norling sentiu “bons ares do céu” que 
invadiram sua alma quando ele ouvia o 
quarteto pastoral “Laudate” da Alemanha, 
cantar em nossa comunidade. A música 
desses colegas pastores ergueu o jovem 

como a uma aeronave pelos ventos do 
Espírito Santo para uma nova vida, a vida 
resgatada das trevas, embora ele não vivia 
uma vida de pecados grosseiros, que lhe 
tivessem prejudicado corpo e alma, 
mesmo assim ele vivia nas trevas, distante 
de Deus, distante da luz do céu, e fora da 
comunhão da graça de Deus.

Sua decisão mudou a vida de sua 
família, que hoje ocupa um lugar com ele 
em nossa comunidade, pelos “bons ares 
do céu” que resgataram sua vida das 
trevas.   

Capítulo II

Pela fé recebemos
buenos aires do céu!

Perguntei para um vendedor de 
amendoim, que estava oferecendo seus 
produtos saborosos na rua das Flores em 
Buenos Aires: “Hay buenos aires del cielo 
em Buenos Aires? 

“Marcelo um homem com 50 anos de 
idade respondeu: “Sim, eu creio em Deus, 
pois somente pela fé podemos sentir a 
presença de Deus.” 

A Bíblia diz: “Sem fé ninguém pode 
agradar a Deus, porque quem vai a Ele 
precisa crer que Ele existe e que 
recompensa os que procuram conhecê-lo 
melhor.” Heb.11: 6.

A senhora colombiana e seu esposo 
australiano, que encontramos na Praça 25 
de Maio em frente ao palácio do Governo, 
a Casa Rosada, não sentiam “buenos 
aires do céu” mas, se eles procuram 
conhecer a Deus com fé, perceberão o 

“vento” do Espírito Santo envolver sua vida 
em Buenos Aires, na Colômbia e também 
na Austrália como em qualquer parte 
mundo.

Henrique o cego que encontramos em 
uma das mais conhecidas ruas de Buenos 
Aires pedindo esmolas, também pode 
receber “bons ares celestiais” mesmo que 
esteja cego. Se ele aceita a graça de Deus, 
no momento que ele será liberto das trevas 
de seus pecados, ele verá a luz de Deus 
brilhar em sua alma por mais que nunca 
tenha visto a luz do sol. 

Um homem cego ouviu uma multidão 
caminhando, onde ele sabia que não 
existia tanto movimento de pessoas. 
Então o cego perguntou: O que está 
acontecendo que eu não entendo. Alguém 
lhe disse: “É Jesus que está passando por 
nosso povoado.” 

Ao saber que é Jesus que está 
passando ele gritou: “Jesus filho de Davi, 
tenha pena de mim.” As pessoas 
mandaram que ele se calasse, mas, ele 
gritava ainda mais: “Filho de Davi, tenha 
pena de mim.”

“Vocês foram escolhidos
para anunciar os atos

poderosos de Deus que os
chamou das trevas para
a sua maravilhosa luz.”

I Pedro 2: 9

Buenos aires do céu!

Buenos aires do céu!
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Je su s  p a ro u  e  ma n d o u  q u e  
trouxessem o cego. Quando ele chegou 
perto, Jesus perguntou: “O que é que você 
quer que eu faça!” – “Senhor, eu quero ver 
de novo!” respondeu o cego. E Jesus 
disse: “Veja! Você está curado, porque 
teve fé.” E no mesmo instante o homem 
começou a ver, e dando glória a Deus, foi 
seguindo à Jesus. Luc. 18: 35 – 43.

Você necessita a misericórdia de Deus 
sobre a sua casa? Entre no seu quarto, 
feche a porta, ponha seus joelhos no chão 
e diga ao Senhor o que você precisa. Ele a 
seu tempo te recompensará em público. 
Mt. 6: 6.

Em Buenos Aires senti os “bons 
ares” do céu que recebi em

minha própria voz. 

O pastor Alfonso e sua esposa 
Haydée Prado, nos hospedaram, nas 
dependências da Igreja e tivemos um 
pequeno quarto com cozinha como 
hospedagem, onde comemoramos 
também nossos 41 anos de casamento e 

escrevi o presente tema. Tivemos bons 
momentos de comunhão com o casal 
pastoral. O pastor Alfonso é natural do 
Peru e sua esposa da Argentina.

Ao chegar o fim da semana fui checar 
nosso site: www.ecosdaliberdade.com.br, 
para saber se os programas radiofônicos 
estão no site, para que as emissoras de 
ondas curtas possam transmití-los. 

Enquanto ouvi a programação com um 
som como se fosse no estúdio em M. C. 
Rondon, e percebi que minha voz estava 
clara e saudável como a dez anos atrás.

Ao checar a programação no site, 
preparada para ser retransmitida pela 
HCJB do Chile e Rádio Marumby de 
Curitiba, em ondas curtas, chamei a 
esposa do pastor Alfonso, para lhe contar 
dos “buenos aires” que eu estava ouvindo 
em minha voz, pela internet, ouvindo 
minha própria voz gravada para o rádio.

Aquela voz que eu havia perdido após 
o infarto, e que novamente estava clara     
e saudável após o milagre que Deus      
fez, devolvendo-me a voz, há mais          
de dois anos.   

Testemunhei para Haydée como 
aconteceu que, passados três meses após 
o infarto, ouvi minha voz pela rádio e 
cheguei a conclusão, que Deus me havia 
tirado também a voz e não seria mais 
possível gravar os cultos para a rádio.  

Alguns dias depois, ouvi o pastor Isai 
Hort, falar a meia noite no programa da 
rádio, do valor de uma lágrima na 
presença de Deus. II Reis 20: 1-11.

No meu desespero passei um domingo 
a tarde e a noite chorando e clamando a 
Deus, sem saber o que seria de minha 
vida, não tendo nem mesmo mais as 
condições de gravar os programas 
radiofônicos. 

Na quinta-feira após aquele domingo 
de lágrimas, eu não tive nem mesmo mais 
forças emocionais para ler minha bíblia, 
como de costume. Mas finalmente venci o 
desânimo e ao ler II Cor. 4:14 onde diz: 
“Aquele que ressuscitou ao Senhor 
Jesus, também nos ressuscitará com 
Jesus e nos apresentará convosco.”

Ao ler essa passagem, pensei: “Esse 
seria um ótimo tema para a manhã da 

ressurreição, que estava próxima, mas 
fechei a Bíblia ao lembrar que minha voz já 
não poderia mais gravar. Porém, de 
repente tentei ajustar minha voz, como 
sempre o fazia antes de gravar uma 
mensagem, e percebi algo novo na voz, 
parecia estar restabelecida e saudável.

Ainda com a Bíblia em minhas mãos, 
fui ao microfone que se encontrava pronto 
para gravação no meu quarto de 
recuperação, e gravei treze minutos de 
mensagem para o culto da páscoa, com 
uma nova voz, aquela que eu ouvia em 
Buenos Aires, clara e nítida pela internet. 

Falei para a esposa do pastor: “Essa 
voz renovada, não é como “bons ares” do 
céu, que juntos ouvimos pela internet?”

Ja gravei quase 200 programas após 
aquela manhã de tristeza, mas cada vez 
que ouço minha voz pela rádio ou em 
alguma gravação, sinto os “bons ares 
celestiais” que soam em minha voz, a cada 
palavra que posso pronunciar. 

Buenos aires do céu!

Buenos aires do céu!



2423

2221 Ecos da Liberdade

Ecos da Liberdade

Você está triste, sem forças para 
crer, sem ânimo para seguir lendo 

sua Bíblia?
Talvez você até pensa que Deus 

lhe abandonou?
Coloque seus joelhos no chão, 
derrame suas lágrimas diante de 
Deus e se por acaso, não pode 

mais orar, nem chorar, adormeça 
ajoelhado ou mesmo deitado em sua 
cama, mas espere pacientemente na 
graça e misericórdia de Deus.

Capítulo III

Buenos aires do céu para
não praticantes!

Jorge, um dos garçons confirmou que 
não é praticante de sua religião, mas 
enquanto falava conosco novos “ventos” 
do Espírito Santo começaram a tocar sua 
alma.

Eu sei que facilmente nossa alma pode 
se confundir, em meio a todas as 
tempestades de falsos ventos de doutrinas 
que sopram no interior de nossa alma.

O número dos ex-crentes, ex-praticantes, 
ex-pastores, ex-religiosos é uma multidão 
incontável em todo o mundo. A Bíblia previa 
que o amor se esfriaria em muitos por se 
multiplicar a iniquidade. Mt. 24:10 – 13. 

Concluídos os 35 anos de ministério 
pastoral, com a saúde debilitada, sem 
forças, sem defesa, fui visitar membros da 
comunidade e lhes disse: “Irmãos, não sou 
mais aquele vosso pastor. Não tenho mais 
as forças... estou aqui para pedir ajuda 
emocional...”

É difícil ser ex-pastor, ex-praticante 
sacerdotal por enfermidades e poucas 
forças físicas! Isso também significa 
fraqueza espiritual e emocional. 

Principalmente os primeiros 30 meses 
foram difíceis de vencer as batalhas da 
alma e do corpo. Chorei durante 18 meses 
e parecia não haver mais consolo, nem 
esperança de encontrar ao menos um 
caminho de uma pequena perspectiva 
para minha vida. Não perdi a fé. Não 
desanimei no caminho de Cristo, mas foi 
um tempo muito amargo.

Portanto entendo muito bem aos “não 
praticantes” aos ex-crentes e desviados 
dos caminhos de Deus. Essa é a razão 
pela qual pedimos “bons ares do céu” para 
aqueles que não conseguem mais vencer 
sozinhos.

Pedimos que Deus lhes envie tempos
dê refrigério para sua alma.

At. 3: 19 – 20. 

Alguns abandonaram os
caminhos do Senhor por

provas e sofrimentos!

Outros perderam sua fé porque já não 
sabem mais como orar, não possuem mais 
forças para gritar: “Senhor, tenha 
misericórdia de mim!” 

Mas, Ecos da Liberdade foi lhe 
entregue para que você saiba que existem 
“tempos de refrigério”, que lhe são 
oferecidos do céu. Há esperança que vem 
do céu e somente do céu pode vir, o que 
realmente é bom para nossa alma.

Olhe para o céu! Procure no Senhor 
Deus, em Jesus Cristo o socorro que ele 
deseja enviar para sua vida. Salmo 121: 1 - 8.

Depois de uma batalha virá a 
calma, virá a paz. Se a Cristo tu 
chegares ajoelhado em oração.

Não importa que milhares de 
inimigos te façam sofrer, teu 

coração cansado terá repouso 
em seu poder. (bis) 

Buenos aires do céu!

Buenos aires do céu!
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Capítulo IV

Buenos aires para uma
jovem de 18 anos!

Perguntei a uma jovem: “Daniela, Deus 
ainda envia 'buenos aires do céu' para 
Buenos Aires?” Ela respondeu: “Sim eu 
sou crente católica!” Sua resposta 
parecia “bons ares” da graça de Deus no 
trem em Buenos Aires.

Parece que com sua resposta acabou 
o tempo de crentes pentecostais, 
protestantes ou evangélicos. 

Eu já visitei o Canadá, USA, a Ásia 
Menor e muitos países da Europa e da 
África, mas somente uma jovem de 18 
anos de idade se identificou como “crente 
católica”. Esses são “novos bons ares do 
céu para o cristianismo.” Não estamos 
mais separados como os que protestam 
ou aqueles que fazem Santa Inquisição, 
contra os que pensam de forma diferente. 

Somos crentes ao receber os
buenos aires do Espírito Santo.

Por um só Espírito fomos todos 
batizados em um corpo, sejam judeus, 
gregos, católicos ou evangélicos. 

Certamente serei criticado por essa 
última frase, tanto pelos católicos como 
pelos evangélicos fanáticos. Mas, essa é a 
verdade, se de fato estamos em Cristo 
Jesus, cremos nele e se fomos batizados 
em seu nome. Mc. 16: 16.

Por favor, observem bem a fé pura dos 
crentes! Ouçam o que eles dizem em 
sinceridade e buscam ao Senhor de todo o 
seu coração. Se o fizerem nas regras da 
Palavra de Deus, certamente a sua alma 
viverá pela graça que lhes é dada dos 
céus. Is. 55: 1 – 7.  

As boas novas são antigas 
como antigo é o amor de Deus, 

que amou ao mundo e não 
apenas um grupo de pessoas. 

Rom. 3: 23. 

Atenção! Atenção! Muita atenção!

Somos crentes somente após receber 
os “bons ares do céu”, o Espírito Santo em 
nossa alma e dia a dia, vivemos crescendo 
na graça de Deus para uma perfeita 
unidade no corpo de Cristo. Ef. 4: 15 – 16 - João 
3: 1- 17. 

No dia de pentecostes “veio do céu um 
som, como de um vento...” Atos 2: 2.

Temos muitos “ventos” religiosos do 
cristianismo, mas poucos “ventos que 
chegam do céu”, do Espírito Santo. Os 
cristãos fazem muito barulho, mas não é 
vento impetuoso que vem do céu. 

Unicamente o que vem do céu pode 
renovar nossa alma, e transportar nossa 
vida das trevas para a luz de Deus, por 
mais escuro que esteja ao nosso arredor. 
Somente a ajuda que vem de Deus pode 
nos librar do laço do mal. Sal. 124: 1 – 8. 

Que Deus faça agora soprar “um 
vento impetuoso do céu” sobre a sua 

casa e família. 

Se Deus for por nós, quem
poderá nos condenar? 

A Bíblia diz: “Se Deus é por nós, quem 
será contra nós? Ele que não poupou ao 
seu próprio Filho, mas o entregou por 
todos nós. Como não nos dará também 
por Ele todas as coisas. Quem acusará 
aos escolhidos de Deus? Deus é quem os 
justifica… Porque eu estou bem certo, de 
que nem a morte, nem a vida, nem os 
anjos, nem os principados, nem as coisas 
do presente, nem do porvir, …poderão 
separar-nos de Deus que está em Cristo 
Jesus nosso Senhor. Rom. 8: 31 – 39. 

“Buenos aires” devem vir do céu 
e não de Buenos Aires.

Nossa fé deve mover nosso “moinho” 
pelo vento que vem do Senhor, que criou o 
céu e a terra. 

As crianças, os jovens e os adultos 
precisam daquilo que vem do céu, o que 
vem da religião pode apenas nos instruir.

I Cor. 12: 13.

Buenos aires do céu!

Buenos aires do céu!
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A fé de seu país não serve. Ela deve 
nascer em sua própria alma pela ação do 
Espírito Santo que você aceita de livre e 
espontânea vontade. 

A fé de sua igreja não serve.  Ela 
deve chegar do céu e mover os seus pés, 
por sua mente que aceitou a graça de 
Deus por sua própria decisão. 

A fé de seu pastor ou sacerdote não 
serve. Ela deve chegar como o vento que 
sopra do céu sobre a sua vida e conduz 
seus passos para o caminho estreito da 
vida eterna. 

Você já percebeu 
os “buenos aires 
do céu” movendo-
se no segredo de 

sua alma?

Você aceita Jesus como seu 
Salvador pessoal, para  receber os 
“bons ares do céu em sua alma? 

Não há salvação se você não se 
converteu de toda sua alma ao Senhor, 
prometendo abandonar os caminhos do 
mal, voltando-se totalmente ao Senhor. É 
necessário que você tenha tomado ou que 
tome essa decisão em um momento de 
total sinceridade para toda sua vida. 

Caso você nunca aceitou a Jesus com 
seu Salvador, numa decisão pessoal, 
faça-o agora mesmo. Ajoelhe-se, se 
possível em algum lugar onde você pode 
estar sozinho com Deus em oração. Diga 
em simples palavras de oração: “Senhor 
Jesus, eu aceito a nova vida oferecida pelo 
Espírito Santo que percebo agir agora em 
minha vida.

Peço que o Espírito Santo venha 
habitar em meu coração a partir desse 
momento. Quero seguir pelos seus 
caminhos por todos os dias de minha vida. 
Amém.

Mário Hort  

Ecos da Liberdade é um 
instrumento do ministério do 
evangelismo pessoal, para 
pessoas de todas as diferentes 
igrejas e denominações cristãs. 

Ajude a
“Ecos da Liberdade”

a chegar gratuitamente
aos leitores. 

Ouça a Hora da Irmandade CristãOuça a Hora da Irmandade Cristã

Rádio Marumby - CuritibaRádio Marumby - Curitiba
Aos domingos - 8:00 às 8:30hAos domingos - 8:00 às 8:30h

www.radiomarumby.comwww.radiomarumby.com

Rádio DifusoraRádio Difusora
Aos domingos AM - 9:00hAos domingos AM - 9:00h
Todas as noites às 23:45hTodas as noites às 23:45h
www.radiodifusora.com.brwww.radiodifusora.com.br

Rádio Educadora AMRádio Educadora AM
Aos sábados - 18:20hAos sábados - 18:20h

www.radioeducadora.comwww.radioeducadora.com

Rádio Trans MundialRádio Trans Mundial
25m - 11,735 - 31m 9.53025m - 11,735 - 31m 9.530

49m 5.96hz49m 5.96hz
Aos domingos 08:45hAos domingos 08:45h

www.transmundial.com.brwww.transmundial.com.br

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)
 

Buenos aires do céu!

Buenos aires do céu!


