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O Cristo Redentor tem
água da vida eterna?

 1° dia no Rio de Janeiro, RJ.

A “mala” mais importante de nossa 
bagagem, ao embarcar em Foz do Iguaçu- 
PR, para o Rio de Janeiro-RJ, foi a pergunta 
de nosso tema.

Desembarcamos no aeroporto Galeão, 
esperando o Sr. José Carlos, nosso 
hospedeiro que nos levaria para o seu 
apartamento, enquanto tomávamos um 
café. Desde a lanchonete observei um 
senhor com aparência tipicamente carioca. 
Ao me aproximar dele lhe disse: “O senhor 
tem um minutinho de atenção para mim? Eu 
viajei mais de 1.500 km, para perguntar ao 
povo do Rio de Janeiro: “O Cristo Redentor 
tem água da viva eterna?”

O Sr. Jorge, 50 
anos ,  respondeu 
sorridente e com 
m u i t a  s i m p a t i a :  
“Não, esse “Cristo” 
é apenas concreto e 
ferro. Ele não tem 

nada a oferecer!” Jorge falou com divina 
convicção e um sorriso contagiante.

Eu lhe respondi com grande satisfação: 
“Sr. Jorge, sua resposta é a “fundação” 
principal do tema que desejo escrever aqui 
no Rio de Janeiro, sobre o Cristo Redentor. 
Viajamos ao Rio para saber da boca do 
povo, o que se pensa do símbolo mais 
famoso de sua cidade maravilhosa. E sua 
resposta é como um “alicerce” para o Cristo 
Redentor verdadeiro sobre quem eu quero 
escrever.”  

2ª  pergunta  do “vest ibular”  
espiritual: “Como alguém pode “beber da 
água da vida de Jesus o Redentor?”           
E expliquei: 

“Desejo procurar os marinheiros sobre 
os navios para saber deles, se o Cristo 
Redentor lhes pode servir água da vida 
eterna em alto mar.” Ao que o Sr. Jorge 
respondeu: “Sou da marinha e passei muito 
tempo em alto mar. 

Quando estávamos sozinhos no mar, 
olhando para todos os lados e não havia 
nenhuma embarcação além da nossa, 
parecia que estávamos numa “cápsula”, 

sobre uma “bola” de água, então 
percebemos a presença de Deus. 
Olhando para o horizonte redondo, até 
parece que logo mais adiante o mundo vai 
acabar. Os antigos até temiam chegar a um 
abismo do fim do mundo. Mas, lá 
percebemos a existência de um Ser 
superior que criou tudo isso.” 

Nesse instante já 
chegou o amigo da 
Tropical Cabines, 
Sr. José Carlos, 
quem nos cedeu 
gratuitamente seu 

apartamento, no Condomínio Copacabana, 
a 600 m da praia de Copacabana, por uma 
semana.  
 

Não, a estátua é apenas 
concreto e ferro e não 
tem nada a oferecer!

Multidões não conhecem a água
da vida do Cristo Redentor

2° dia no Rio de Janeiro, RJ.

Ao amanhecer o domingo, percebemos 
que haveríamos de ter um ótimo dia de céu 
aberto, para ver o “Cristo Redentor” sobre o 
Corcovado. As nuvens não o encobririam 
na altura de 710 m, acima do nível do mar 
sobre o Corcovado.

Ao perceber o 
belo tempo, logo nos 
c o l o c a m o s  a  
caminho da estátua 
do Cristo Redentor 
do Corcovado, no 
Rio de Janeiro. 

F o i  u m a  
e x p e r i ê n c i a  
maravilhosa estar 
por primeira vez, aos 
“pés do Cristo Redentor” com milhares de 
pessoas. 

Mas, fiquei triste ao perceber que a 
grande maioria não sabia se o “Cristo” pode 
dar água da vida eterna. 
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Perguntei para várias pessoas: “O 
Cristo Redentor tem água da vida eterna, 
conforme Ele prometeu em João 4:14 
dizendo: “A pessoa que beber da água 
que eu lhe der nunca mais terá sede. 
Porque, a água que eu lhe der se tornará 
nela uma fonte de água que dará vida 
eterna.”  

Várias pessoas conheciam o texto das 
escrituras, mas não entendiam o seu 
significado para hoje. 

Perguntei para 
turistas do RS, SP, 
MG e da Argentina, 
m a s  e l e s  n ã o  
sabiam a resposta.  

Finalmente fui 
até a capelinha que 
es tá  aba ixo  da  
e s t á t u a .  L á  
e n c o n t r e i  u m a  
s e n h o r a  t r i s t e ,  

ajoelhada solitariamente diante da grade de 
ferro, que impedia o ingresso para o 
pequeno santuário. Perguntei se ela 
conhecia a água da vida eterna de Jesus, 

mas seus olhos tristes me olhavam 
perplexos e ela não sabia o que responder. 
Nesse momento chegou a Sra. Elenita, 48 
anos de idade, residente no Rio de Janeiro. 
Ela trouxe seus familiares ao Corcovado e 
respondeu: “Certamente encontramos 
“água da vida” no Cristo Redentor, não 
nessa estátua, mas em espírito e verdade. 
Sim, do Cristo verdadeiro obtemos a 
água da vida eterna!” concluiu.

Logo observei um pequeno grupo de 
pessoas, que se acotovelava diante da 
porta de ferro da pequena capela, mas não 
conseguiram permissão para entrar. 
Uma senhora idosa quase chegou aos 
prantos, pois desejava ao menos tocar uma 
pequena imagem da capela, mas não lhe foi 
permitido, e ela saiu triste da estátua de 
concreto. 

Então perguntei para Valdirene, 36 e 
seu esposo Marcelo 35, “O Cristo 
Redentor tem água da vida eterna? 

A resposta do casal foi emocionante, 
pois percebi um calor da verdadeira fé, de 
quem conhecia a água da vida eterna, do 
Cristo Redentor, que podemos encontrar 

em qualquer lugar, no mar, no ar, no 
hospital, onde quer que o busquemos em 
espí r i to ,  conforme Jesus disse:               
“... ninguém vai adorar a Deus neste 
monte, nem em Jerusalém... os 
verdadeiros adoradores vão adorar o Pai 
em espírito e em verdade... Deus é Espírito, 
e por isso os que o adoram devem adorá-lo 
em espírito e em verdade.” João 4: 21 – 24.     

Jesus convidou Erinaldo a tomar
água da vida num baile funk!

Era noite de domingo, fui comprar pão 
numa mercearia, na rua Santa Clara, 
enfrente ao Condomínio.

Durante 24 horas de nossa estadia na 
cidade, não tivemos muitas respostas 
positivas, as pessoas, em grande maioria 
não sabiam o que responder de afirmativo, 
somente poucas conheciam um “pouco” do 
Cristo verdadeiro. 

Mas, às 20 horas, ao sair do 
condomínio, descendo os degraus do 
condomínio, o porteiro Erinaldo, 33 anos, 
me seguiu até a escadaria e eu arrisquei 

perguntar: “Você conhece a água da vida do 
Cristo Redentor?” 

O porteiro respondeu prontamente: 

“Com certeza! Nessas águas
eu mergulho todos os dias.”

Perguntei então: “Você teve alguma 
experiência inicial, que lhe fez conhecer 
essa água da vida eterna de Jesus?” 

“Sim!” disse ele. “Há treze anos, num 
baile funk, uma voz me falou de forma clara 
e compreensível: ‘Erinaldo, aqui não é o 
seu lugar!’ ” 

O jovem não compreendia de onde 
vinha essa voz, mas saiba que essa foi a 
voz de Deus. Após poucos instantes, ele 
saiu do ambiente que estava lotado, ao 
ponto que não havia lugar para ele dançar. 
Naquele momento de silêncio, a voz de 
Deus se fez ouvir em sua alma. E ele 
obedeceu imediatamente. 

Ao chegar a porta do bar, uma bala da 
arma de um matador profissional, passou 
poucos centímetros diante de sua cabeça. 

Um jovem havia arrumado uma 
encrenca, e logo foi encomendado um 
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matador para eliminar aquele jovem. Por 
poucos centímetros Erinaldo seria a vítima. 
Mas, ele já estava a caminho da obediência 
do Cristo Redentor, que lhe falou 
claramente pelo Espírito Santo. 

No dia seguinte ao passar novamente 
diante daquele bar, Erinaldo não conseguia 
entender, como foi que ele passou tantos 
anos gastando sua vida num ambiente 
destes.

Nunca antes ele havia entrado em 
alguma igreja, ninguém lhe havia 
evangelizado de forma pessoal, apenas 
recebeu alguns folhetos e convites para 
assistir a cultos. Porém, após essa 
experiência com Deus no baile funk, ele se 
converteu e foi batizado nas águas. 

E r i n a l d o  f o i  
“convidado” a beber 
da água da vida 
eterna durante o baile. 
Ao aceitar o convite, 
ele deu o primeiro 
passo para a vida 

eterna. Abandonou aquele lugar, seguiu o 
que o Espírito de Deus lhe falava. 

Após treze anos ele encontrou o pastor 
Mário Hort, na rua Santa Clara 431, que lhe 
perguntou: “Você sabe se o Cristo  
Redentor ainda oferece água da vida 
eterna?” Seu testemunho foi emocionante, 
fez arrepiar corpo e alma, quando ali na 
portaria do condomínio, parecia surgir um 
“rio de águas da vida eterna”. 

Erinaldo foi desprezado por sua família, 
ao voltar para casa depois de ser batizado. 
Em sua solidão um vizinho, um homem nada 
religioso, soube do que estava acontecendo 
e do porque, Erinaldo estava triste em seu 
novo caminho. Então o vizinho disse: 
“Erinaldo, ouvi algo muito bom de sua 
vida!” – “Algo de bom de minha vida?” 
Perguntou o jovem?”- “Sim, eu ouvi dizer que 
você se tornou evangélico. Siga por esse 
caminho. “Será maravilhoso para você.” 

Esse foi o maior apoio que ele recebeu, 
no momento quando todos seus amigos 
não entendiam a sua decisão. 

Porém, após algum tempo seus oito 
amigos do funk, também aceitaram a água 
da vida do Cristo Redentor e saíram da vida 
mundana. 

Inclusive sua mãe no leito da morte, 
aceitou beber da água da vida eterna, 
recebendo a Jesus como seu Salvador e 
Redentor. 

Esse foi um “copo de água da vida” 
servido num baile funk no Rio de Janeiro.

Cristo o Redentor 
convidou 

Erinaldo num baile 
a beber da água
da vida eterna.
O jovem saiu 

imediatamente e foi 
a procura dessa água 

da vida eterna. 

30 anos e nunca foi ao Cristo Redentor

Ricardo, 30 anos, 
o colega do porteiro 
nos acompanhou até 
ao elevador e disse: 
Estou com 30 anos 
de idade, mas nunca 
f u i  a o  C r i s t o  
Redentor. A porta do elevador já se fechava, 
mas eu perguntei: “Você já foi a Jesus Cristo 
para receber a água da vida eterna?” 

Não tive como ouvir a sua resposta. 
Quando o relógio já marcava 23 horas, decidi 
voltar à portaria, descendo os 16 andares, 
para perguntar mais uma vez: “Ricardo, eu 
desejo saber com clareza: Você já tomou da 
água da vida de Jesus Cristo?” Ele 
respondeu: “Minha esposa sim, mas eu 
ainda não tomei essa decisão. Estou 
apenas assistindo os cultos com ela.” Então 
eu fui claro dizendo: Isso significa que você 
não foi ainda até Jesus Cristo, para tomar da 
água da vida eterna. 

Ricardo, se você entrega sua vida 
a Jesus ainda hoje, não sofrerá sede 
por toda  eternidade.
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Primeira visita a Copacabana
3° dia no Rio de Janeiro, RJ.

Aos 60 anos de 
idade  t i vemos  o  
privilégio de pisar por 
p r ime i ra  vez ,  na  
famosa calçada da 
praia de Copacabana. 
Já estava iniciando a 

anoitecer, mas logo fomos rodeados por 
vendedores ambulantes. 

Apareceu outro Ricardo, 44 anos de 
idade, vendendo sombrinhas típicas do Rio. 
Ele respondeu: “Não tomei água do Cristo 
não. Isso só quando a gente morre!” 

E eu lhe respondi: 
“Ricardo, quando a gente morre e não 

tomou da água de Jesus aqui no mundo, 
então passaremos sede por toda 
eternidade. Tome da água da vida eterna 
de Jesus antes de morrer.” 

Enquanto Natalia olhava gentilmente as 
ofertas de outros ambulantes que ali 
procuram ganhar o pão, que Deus lhes dá 
pelos turistas generosos, que valorizam 

essas pessoas que precisam viajar quase 
duas horas, para chegar ao seu local de 
“trabalho” a beira da praia, eu pedi a 
Leonardo, 25 anos, que sentasse ao meu 
lado, para responder minha pergunta. Ele 
respondeu: “Água da vida eterna só 
“Jesuis” pode nos dar.”  

Leonardo tem três filhos e vive apenas 
ajuntado com Luciana. Ele não sabia muito 
da teologia, mas tinha plena certeza que a 
água da vida eterna só Jesus Cristo pode 
nos oferecer. 

Despedindo o jovem pai de família, lhe 
aconselhei dizendo: “Leonardo, tome da água 
da vida de Jesus, o quanto antes possível, 
para jamais sofrer sede na eternidade. 

Do outro lado de 
nossa mesa já se 
encontrava, Jorge, 
45 anos, negociando 
seu produto com 
Natalia. 

Jorge tem quatro filhos com uma mulher 
e dois com outra e disse: “Estou sozinho e 
com muitos problemas...” 

Despedindo-o com vários livretos Ecos 
da Liberdade pude lhe dizer: “Jorge, 
quando o senhor estiver triste, clame por 
Jesus. Ele pode lhe dar água da vida 
eterna, seja qual for o seu problema e sua 
tristeza.” 

 

Um dia triste no Rio de Janeiro
4° dia no Rio.

Não passei bem durante a 4ª noite no 
Rio, por essa razão passamos a manhã em 
repouso, somente ao meio dia nos 
animamos a buscar um pouco de forças 
numa igreja famosa do Rio.

Logo na saída 
encontramos Fátima, 
que não conhecia o 
Cristo do Corcovado, 
nem a Jesus Cristo, 
não possuía Bíblia e 
também confessou 
que não sabia a 
respeito da água da 
vida eterna de Jesus.

Por sentir poucas forças para evangelizar 
pessoas na rua, resolvemos buscar 
respostas “consoladoras” e forças para mim, 
pessoalmente, em uma igreja que proclama 
o Cristo há quase 500 anos no Rio.

O táxi nos levou até ao alto do moro, 
assistimos a uma celebração religiosa, e 
ficamos muito felizes com o testemunho de 
um ancião de 70 anos de idade. Ele reside 
ha 40 anos no Rio, nunca foi ao Corcovado, 
mas conhece a água da vida eterna de 
Jesus Cristo. 

O porteiro fez 
nossa foto e foi muito 
g e n t i l ,  m a s  
i n f e l i z m e n t e  a  
recepção por um 
religioso, foi muito 
triste diante da porta 
da igreja centenária. 

Para a escrita de uma reportagem, é 
fundamental que eu apresente o objetivo da 
entrevista para a pessoa que vai se 
pronunciar. Pois, não apenas o “mel”, 
também o “fel” vai para o papel.  
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Para o início de uma entrevista, com 
pessoas de alguma classe social procuro 
oferecer um exemplar Ecos da Liberdade, 
deixando claro que assim será impresso o 
que receberei na resposta positiva ou 
negativa. Nesse momento com o religioso, 
por um acaso entreguei-lhe o tema: “A 
oração derrubou o Muro de Berlim”. 

Quando o religioso viu o título: “A oração 
derrubou o Muro de Berlim” ele soltou toda 
sua crítica sobre o livreto, que ele nem 
mesmo abriu. Falou durante longo tempo 
dizendo que o Muro de Berlim não foi muro, 
que a queda do muro não passou de uma 
mentira, portanto o que caiu foi uma 
“mentira” e nada mais. E que também o 
muro de Jericó caiu por ser velho... (foi 
impossível entender tudo quanto ele dizia, 
quase sem tempo para respirar.)

Tentando conseguir sua opinião para 
minha pergunta: “O Cristo Redentor tem 
água da vida eterna?” lhe falei da 
pergunta que fiz ao povo em Buenos Aires: 
“Há buenos aires do céu em Buenos 
Aires?” e relatei que o povo argentino 
r e s p o n d e u  c o m  t e s t e m u n h o s  

emocionantes de suas experiências, com 
“bons ares que lhes foram enviados de 
Deus.” Mas, ele ironizou também esse tema, 
cujo livreto ainda estava sendo impresso. 

Numa última tentativa de explicar o 
objetivo de minha entrevista, lhe falei das 
perguntas que o povo de Curitiba e São 
Paulo respondeu: “Existe pão que Deus 
envia do céu para nossa mesa?” Falei 
emocionado dessa entrevista e então o 
religioso explodiu dizendo: “Você é chato, 
hem? Sra. Natalia, como você suporta esse 
homem?” 

Perplexo eu estremeci e não consegui 
mais lembrar do que respondi. Lembro 
apenas que pedi por seu nome e me 
apresentei como pastor Mário, entregando-
lhe mais o livreto: “Seja fiel no segredo de 
sua alma.” 

Saímos quase cambaleando de tristeza 
de fronte da belíssima igreja, onde fui 
procurar um pouco de forças para mim 
pessoalmente, mas eu disse para minha 
esposa: “Agora iremos ao cais. Prepare-se, 
pois os marujos são ainda mais rudes.    

Chegando ao cais um enorme navio 
i ta l iano estava embarcando seus 
passageiros e toda tripulação já estava a 
bordo. 

Mas, os guardas do porto nos 
receberam com tanto carinho, que tive que 
me controlar para não derramar lágrimas, 
pelo copo de água que um senhor me 
ofereceu, sentindo meu desapontamento 
pelo ocorrido há poucos minutos. Esse 
copo de água fria foi água do Cristo 
Redentor, e Ele prometeu retribuir cada 
copo de água dado a um de seus 
pequeninos seguidores. Mt. 10:42.

Essa carga pesada foi colocada sobre 
o s  n o s s o s  o m b r o s ,  d u r a n t e  
aproximadamente 20 minutos de diálogo. 
Mas, após tomar o copo de água no portão 
do cais, resolvemos encerrar nossas 
entrevistas do 4° dia no Rio de Janeiro. 

Tomamos um taxi e não demorei em 
perguntar ao taxista: “Diga, o Cristo 
Redentor tem água da vida eterna?” Sim, O 
amor de Deus é água da vida eterna do 
Cristo Redentor!” respondeu o taxista 
prontamente.

Ele entendeu imediatamente e logo 
contou-nos o quanto, ele e sua esposa 
precisam dessa água da vida de Jesus. 

Eu desejava ter tido a graça, ao 
desembarcar do seu táxi, de nos ajoelhar 
na calçada para clamar por essa água de 
Jesus para o taxista e sua família. Mas, 
somente me despedi de Emerson dizendo: 

“Que Deus lhe sirva um 
‘jarro’ transbordando de 
água da vida eterna em 

Jesus Cristo.”
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O que foi que aconteceu na 
entrevista com o religioso?

5° dia no Rio de Janeiro.

Na manhã do 5° dia, ainda exausto de 
tristeza pelo que aconteceu com o religioso, 
escrevi para alguns amigos de minha 
tristeza. 

O melhor comentário da tr iste 
experiência certamente será o consolo de 
meus irmãos na fé, que escreveram pela 
internet:

Egon Henning de Oberá da Argentina 
“Pastor Mário, eu lamento o que lhe aconteceu 
no Rio de Janeiro. É triste e doloroso, mas 
lembre-se que JESUS sofreu e padeceu por 
nossos pecados. Que Deus lhe dê a força para 
não abaixar os braços. Convido a ler 2. Tim. 3:
1. Também deves saber (MARIO) que nos 
ú l t imos  d ias  v i rão  tempos  d i f íce is .
5. Aparentarão grande religiosidade, mas com 
seus atos negarão ao verdadeiro poder da 
religião. Egon.

Cristiano Metzner: Pr. Mário e Natalia! 
Quando somos confrontados por nossa fé e 
trabalho para Cristo, realmente ficamos 

trêmulos. Se Jesus sofresse do coração aos 33 
anos, acredito que teria infartado naquela época 
de tanta pressão que sofreu. É admirável ver seu 
empenho em levar a palavra de Deus. Continue 
firme na batalha junto com a Natalia! Até rimou 
hehe! Cristiano.

Dr. Germano F. Von Borstel: Acabo de ler 
seu e-mail e fiquei muito triste com o ocorrido... 
Pastor lembre que toda rosa tem espinhos, mas 
mesmo assim continua sendo uma rosa... Não se 
abale, pois Jesus Cristo também foi humilhado, 
ore pelo ‘‘religioso’’, pois um dia no reino dos 
céus, ele poderá agradecer pela sua oração. 
Germano.

Hilaide Dickel: Vamos lembrar o que os 
mártires da fé sofreram injustamente e nem 
todos os que dizem: Senhor, Senhor, “mataram” 
sua sede com a água da vida. Mt. 7: 21 – 23.  
Pastor, lembre quantas pessoas o Sr. já ensinou o 
caminha para a “fonte que jorra água da vida.” 
Agradeço a Deus que eu posso ser uma destas 
pessoas. Hilaide. 

U m  g r a n d e  
consolo Deus nos 
mandou pelo artista 
c h i l e n o  J o r g e  
Selarón.

Ele xingou berrando contra os padres e 
pastores, porque ensinam que há um Deus. 
“Deus é o dinheiro!” dizia. Então sentamos 
ao seu lado e falamos com amor dizendo, 
que no caixão o dinheiro não vai valer 
nada, somente a água da vida eterna que 
podemos obter pela fé vai valer naquele dia. 

Logo nos despedimos como velhos 
amigos se despedem. Ao visitar o Rio de 
Janeiro procure a escadaria colorida de 
azulejos no centro histórico, do chileno. 
(Procure o Site de Jorge Selaron.)

Deus mandou um “anjo” carioca do 
céu para Mário e Natalia

A a leg r ia  vo l tou  
porque o Senhor 
nosso Deus, nos 
mandou um “anjo 
carioca”, que nos 
l e v o u  c o m  s u a  
“ l i m u s i n e  d a  

Tropical Cabines” transformada em M. C. 
Rondon. O amigo do gerente da Tropical, 
Josué Maiolli, é José Carlos, o cliente da 
Tropical nos levou pelo Rio, e nos emprestou 
gratuitamente seu apartamento. 

O amor de Deus nos foi oferecido de 
forma imensurável e maravilhoso! 

Deus nos deu “Pão do céu” – “Buenos 
aires do céu!” e “Água da vida eterna”, 
servida no “jarro” do Cristo Redentor, que 
está sentado a direita de Deus e intercede 
por nós. Rom. 8: 34  (Solicite os temas em livretos).

A igreja do Rei Roberto Carlos

Estive a procura 
de uma entrevista 
com um sacerdote, na 
igreja onde frequenta 
Roberto Carlos.

Sua mãe Laura Moreira Braga, faleceu 
dia 18 de abril 2010, e sua casa foi doada a 
igreja de Nossa Senhora do Brasil, no bairro 
da Urca. Mas, não encontrei o padre.

F i n a l m e n t e  n a  
sexta tentativa de falar 
com um sacerdote, 
chegamos à Catedral 
Metropolitana do Rio, 
mas também não foi 
possível encontrar um 
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homem de Deus. Eu precisava ouvir uma 
interpretação teológica da “água da vida 
eterna do Cristo Redentor, por mais um 
religioso, já que o primeiro não soube 
responder. 

O porteiro Sr. Carlos, foi muito gentil, 
mas não pôde me ajudar.

Diante de uma 
o u t r a  i g r e j a  
encontramos Maya, 
26, e Aline 28 anos. 

Maya, a primeira 
da foto, é judia. Ela 

sabe que Jesus foi quem fez todos os 
milagres a ele atribuídos, mas não crê nEle 
como Filho de Deus e não é praticante de 
sua fé judaica. 

Aline estava num momento triste de 
separação de seu esposo, mas ainda 
morava com ele. Pedi que lhe desse um 
beijo ao saudá-lo a noite, dizendo que 
encontrou um pastor que lhe disse, “Existe 
água da vida eterna.” Despedindo-nos 
entregamos vários livretos sobre o 
casamento. 

Meu coração “sangrou” ao sentir a dor 
dos divórcios, ouvir a constante resposta: 
“Não sei o que é água da vida eterna!” e por 
ser zombado por um religioso. Ainda no dia 
seguinte procuramos atendimento nas 
secretarias de seis igrejas, mas não 
encontramos uma única pessoa, nem ao 
menos um leigo, que pudesse nos falar da 
água da vida eterna do Cristo Redentor.

Eu me senti na pele de uma “ovelha 
moribunda”. Já estive perdendo o fôlego 
correndo de uma igreja a outra, procurando 
por um “gole” de água da vida eterna. 

Ninguém conseguiu ajudar a “ovelha” 
que queria saber como encontrar a água da 
vida eterna de Jesus. João 4: 14.

Como é possível tomar água 
da vida eterna de Jesus?

Estátuas não podem oferecer água da 
vida eterna. Responder a simples pergunta 
junto a imagem mais famosas do Brasil, 
certamente dificultou a resposta.

Mas, é possível sim, ali sobre o Corcovado 
alguém cair sobre os seus joelhos e se 
converter de verdade.  A água da vida é 

possível tomar na rua, sobre a lua, em alto 
mar, portanto também sobre o Corcovado. 
Após uma sincera conversão Jesus estaria 
com essa pessoa na vida e na morte, inclusiva 
na eternidade.

O criminoso tomou água da vida eterna 
no monte das caveiras.

Como ele conseguiu tomar da água da 
vida eterna, já condenado a morte por seu 
crimes? 

a) O crimino reconheceu sua culpa.
b) Ele pediu: “Senhor, lembre-se de 

mim!” E a salvação, digamos a água 
da vida jorrou em sua alma para toda 
a eternidade. Jesus simplesmente 
lhe respondeu: “Hoje estarás comigo 
no paraíso.” 

c) Ele tomou da água da vida eterna 
recebendo a palavra de Jesus pela 
fé como um sedento recebe um copo 
d e  á g u a  e  t o m a  p e l a  f é ,  
simplesmente crendo em Jesus.

Conta-se que um monarca cruel, 
condenou um homem a morte, mas como 
benevolência, lhe ofereceu o direito de um 
último pedido. O condenado pediu apenas um 
copo de água. Ao tomar esse último copo de 

água em suas mãos, ele tremia, ao ponto de 
quase não conseguir segurar o copo. Nesse 
instante, o monarca disse: “Para quê  tanto 
nervosismo? Nada vai lhe acontecer antes de 
tomar este copo de água.” O condenado 
imediatamente derramou a água na areia, aos 
pés do monarca. E o monarca lhe disse: “Você 
ganhou. Não se pode nunca mais tomar essa 
água. Você está livre, pois creu em minhas 
palavras.”

Tomar da água da vida eterna é tão 
simples, quanto deleitar-se com um gostoso 
copo de água fresca. Sim, o Cristo Redentor 
está sentado a direita de Deus e intercede por 
nós, promete e cumpre. Quem toma tem a 
vida eterna, quem duvida e não crê, não toma, 
não recebe e está perdido.

Os turistas deitam-
se de costas diante da 
estátua para fazer 
fotos. Como seria fácil, 
a j o e l h a r - s e  e m  
qualquer lugar, na 
toalete do avião, no 

dormitório, entre os bancos de sua igreja... e 
olhar um pouco mais para o alto, que somente 
para os 38 metros da estátua no Corcovado.
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Poucos dias antes de viajar para o Rio 
de Janeiro, estivemos em Curitiba. Eu 
queria rever aquele velho banco da 
velha igrejinha no Boqueirão, onde aos 13 
anos de idade eu me ajoelhei e tomei da 
água da vida. Peter Heinrichs, um membro 
da igreja Irmãos Menotias orou comigo. 
Pediu que Jesus aceitasse minha vida. Eu 
tomei dessa água da vida eterna, aceitando 
a Jesus como meu Redentor. Jesus remiu 
meus pecados e eu sinto o frescor dessa 
água da vida eterna, com meus seis irmãos, 
com os quatro filhos e suas famílias, após 
décadas essa água ainda jorra para a vida 
eterna.

Como será maravilhoso quando, após a 
morte todos acordaremos diante do trono 
de Deus, e beberemos das águas que 
brotam do trono de Deus no céu. Apc. 22: 1- 5.

Você já tomou dessa água da vida? 
Tome agora mesmo, ajoelhando em 
sincera oração. E jamais você sofrerá da 
sede do inferno eternamente. Luc. 16: 19 – 31.

Carta do pastor Mário e 
Natalia do Rio de Janeiro

Estimados leitores! Sobre o Corcovado, 
aos pés do Cristo Redentor eu abordava os 
turistas perguntando: “Amigo, você sabe 
se o Cristo Redentor ainda tem águas da 
vida eterna?” Ao perceber que a maioria 
não conhecia a água da vida, Natalia e eu 
estivemos orando juntos e sentimos a 
necessidade de ver várias famílias fazendo 
uma semana de férias de evangelização 
por ano. 

Ofereceremos os livretos gratuitamente. 
Nosso desejo é ver pessoas ou grupos de 
pessoas dispostas a falar com 10 pessoas 
por dia. Sugerimos que o façam com três 
livretos, fixos sobre uma prancheta, 
perguntando para anotar a resposta, 
dizendo: Tenho três perguntas qual delas 
você prefere responder para nossa 
pesquisa:
1° “O Cristo Redentor tem águas da vida 
eterna?”
2° “Deus envia pão do céu para nossa 
mesa?”

 ou:
3° “Existem buenos aires (bons ares) que 
Deus manda do céu para a sua vida?” 
Fazendo as perguntas deve se entregar os 
três livretos. (Podem ser outros temas.)

As pessoas estão morrendo nas 
ruas, sem conhecer a água da vida 
eterna. Fiquei triste ao encontrar com um 
tão grande número de pessoas que não 
conhecem “Bons ares celestiais”, nem 
“Pão do céu” e também não a “Água da 
vida eterna”.

Povo de Deus! Vamos colocar nossa 
fé em prática. 

Mário e Natalia Hort

Quem se prontifica a 
ajudar de alguma

forma na 
evangelização por 

literatura?

É preciso levar águas da vida 
com urgência:

A aqueles que vivem sua última hora. 
Aos que estão caídos a beira das ruas, 
nas cidades e nas rodovias.
Aos presidiários de prisões superlotadas.
As pessoas ajoelhadas nas igrejas, com 
os olhos cheios de lágrimas.
Aos aflitos que odeiam a Deus, porque não 
entendem mais a crueldade da vida.
Aos divorciados que não suportam a 
solidão e a amargura que sobrou do 
divórcio.
Aos pilotos em suas aeronaves.
Aos marinheiros em alto mar, que 
procuram pelo Cristo Redentor em seus 
camarotes.
Aos caminhoneiros nas rodovias.
Aos pastores desviados do caminho.
Aos religiosos que não conhecem a água 
da vida eterna.
Aos missionários falsos que pregam o 
evangelho só para angariar dinheiro.


