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Ecos da Liberdade

No alvo do Amor de Deus!

Eu estou no alvo do Seu amor. Ele 
atingiu em cheio meu coração quando 
derramou graça sobre mim ainda no final 
da minha adolescência. O impacto que o 
Seu amor causou no meu ser, marcou 
todos os dias seguintes de minha vida. 

Minhas filhas estão no alvo do amor 
do Senhor. Na foto da capa deste livreto, 
estou experimentando umas das maiores 
alegrias pastorais. Pude levar a nossa 
filha mais velha até as águas do batismo, 
confirmando o amor de Deus que atingiu 
também a vida dela. 

Cada pessoa precisa ter uma expe-
riência pessoal com o amor de Deus. As 
experiências de um pai 
podem influenciar posi-
tivamente, mas jamais 
irão substituir as expe-
riências pessoais que 
um filho precisa ter com 
DEUS. 
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“Procurarei as perdidas e trarei de 
volta as desviadas. Enfaixarei a 

ferida e fortalecerei a fraca, mas a 
rebelde e forte, eu a destruirei. 

Apascentarei o rebanho com justiça”. 
Ezequiel 34:16

 Os olhos de Deus estão à procura 
de algumas ovelhas que infelizmente, 
deixaram de ser importantes para muitas 
“igrejas” modernas, que buscam atrair as 
multidões saudáveis para um belo 
espetáculo religioso. 
 Será que perdemos de vista aquilo 
que Deus estabeleceu como prioridade 
para a liderança do seu povo? 
 No período em que este texto bíblico 
foi escrito, existia uma crise na liderança 
religiosa. Cerca de 570 AC o profeta 
Ezequiel expressou a fúria que o próprio 
Deus sentia, ao olhar para os líderes do 
seu povo que vivia no exílio da Babilônia. 

2



Ecos da Liberdade

PASTORES 
NA MIRA DE DEUS! 

Eu preciso alertar que o contexto 
do versículo é a má conduta dos pastores 
da época. 
 Assim como existem ovelhas na 
mira do amor de Deus, o mesmo acontece 
com os pastores! Ezequiel 34 é um 
capítulo que causa temor em qualquer 
pastor sincero, que lê o texto bíblico 
ciente de que são palavras do SENHOR! 

 Todo líder temente a Deus, sabe da 
grande responsabilidade que recebeu do 
altíssimo e encara a sua tarefa como algo 
Santo e Sagrado que não pode ser 
negligenciado. Será que esta é a palavra 
de Deus aos pastores de hoje?

Ezequiel 34:
“Filho do homem, profetize contra os 

pastores de Israel; profetize e diga-lhes: 
Assim diz o Soberano Senhor: Ai dos 
pastores de Israel que só cuidam de si 

mesmos! Acaso os pastores não 
deveriam cuidar do rebanho?” 

Ezequiel 34: 1,2
3



Pastores...

“Vocês não fortaleceram a fraca nem 
curaram a doente nem enfaixaram a ferida. 
Vocês não trouxeram de volta as desviadas 

nem procuraram as perdidas. Vocês têm 
dominado sobre elas com dureza e 

brutalidade”. Ezequiel 34:4

“Por isso elas estão dispersas, porque não 
há pastor algum”  Ezequiel 34:5

“Assim diz o Soberano Senhor: Estou contra 
os pastores e os considerarei responsáveis 
pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função 

de apascentar o rebanho para que os 
pastores não mais se alimentem a si 

mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca 
deles, e ele não lhes servirá mais de 

comida”. Ezequiel 34:10

"Porque assim diz o Soberano Senhor: Eu 
mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas 

cuidarei”. Ezequiel 34:11

O texto bíblico alerta!
Deus está de olho na motivação e na 

prática do serviço pastoral. 
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Ecos da Liberdade

Deus segue revoltado com os líderes 
e pastores que se aproveitam das ovelhas 
indefesas. 

Jesus, o verdadeiro Bom Pastor, 
também  ficou furioso com a comerciali-
zação da Fé no seu tempo (Mt 21:12). 
Indignado com os responsáveis, Ele virou 
as mesas do comércio religioso.

 
Escrevo estas linhas com muito 

temor e tremor, sabendo que Deus há de 
nos julgar de forma mais severa, devido a 
responsabilidade do ensino (Tiago 3:1). 
Movido por esta realidade, queremos 
responder: Quais foram as ovelhas 
negligenciadas pelos líderes da época?

Deus diz em Ezequiel 34:16

(1) Procurarei as perdidas e 
(2) trarei de volta as desviadas.

 (3) Enfaixarei a ferida e 
 (4) fortalecerei a fraca,

(5) mas a rebelde e forte, 
eu a destruirei. 

Apascentarei o rebanho com justiça!
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Cinco ovelhas 
que estão no Alvo do Amor de Deus

Procurarei as perdidas
Ezequiel 34:16

1) A OVELHA PERDIDA QUE 
NUNCA TEVE UM PASTOR

 

Nosso coração anseia por um pastor, 
um cuidador que nos ama e apaixonada-
mente olha por nós. Existem ovelhas que 
estão longe de Deus e que nunca o conhe-
ceram. Possivelmente, já tenham ouvido 
falar Dele, quem sabe tiveram pais que o 
conheciam ou amigos que falavam a seu 
respeito, mas elas mesmas nunca fizeram 
parte do rebanho do Senhor. 

Aos 25 anos de idade 
Jair foi alvo do amor de Deus!

Recentemente ouvi o testemunho do 
meu irmão na fé, Jair Knapp. Já faz mais 
de 20 anos que ele entrou neste aprisco. 
Quem o conhece, mal consegue imaginar 
sua vida sem a presença de Deus. Até 
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seus 25 anos, sua juventude foi influencia-
da pelos ventos frios da vida afastada de 
Deus. Assim como muitos jovens, por um 
tempo Jair tentou preencher este vazio. A 
falta de amor e propósito na vida faziam 
suas emoções sair do controle. 

Em um dos momentos mais críticos,  
Jair procurou uma arma que um familiar 
seu havia guardado em sua própria casa.  
Uma voz lhe dizia que ele não mereceria 
mais viver e que ele não tinha valor algum. 

Sem saber de nada do que poderia 
acontecer, alguns dias antes sua esposa 
havia guardado a arma em outro lugar. 
Com isso, Jair não a encontrou e ficou 
irritado com a esposa. Mal sabia ele, que a 
arma foi removida, porque Deus estava 
lhe dando uma chance de ser atingido pelo 
Seu  Amor.  

Um tempo depois, ele e sua esposa 
foram convidados a participar de um culto 
evangelístico com um grupo que passava 
pela cidade, o grupo EMME.
Naquela noite, o grupo cantou algumas 
canções e encenou a morte de Cristo.
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A mensagem da cruz, do perdão e 
do amor de Deus tocou o coração do 
jovem Jair, que naquele mesmo dia acei-
tou o convite para entregar a sua vida à 
este Deus que ele até então não conhe-
cia. 

Jair menciona que sua vida tem 
duas datas de nascimento. A data em que 
sua mãe o gerou e a data em que ele nas-
ceu de novo, para uma nova vida com 
Cristo. 

Quão maravilhoso é ser “atingido” 
pelas flechas do amor de Deus. No 
mesmo ano, sua esposa Ivete também 
tomou a decisão de viver com Jesus. 
Juntos eles já servem ao Senhor por mais 
de 27 anos. 
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Os filhos e netos de Jair e Ivete, tem a 
oportunidade de crescer em um lar cons-
truído sobre as bênçãos de avós que 
conhecem o Senhor. 

Quantos avós estão perdidos porque 
nunca conheceram a Deus? 

Quantos filhos e netos, crescem sem 
poder receber uma benção de seus 
pais ou avós?

Você também pode 
mudar a história de sua família!
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A diferença entre 
as religiões e o cristianismo!

As religiões são formas que os 
homens criaram para chegar até Deus. 
Cristianismo é Deus vindo até o homem. 
Jesus veio dos céus para nos salvar. Ele 
continua vindo até nós, através do suave 
toque do Espírito Santo. 

A jovem senhora que sentia medo.
Recentemente minha esposa e eu 

visitamos uma senhora jovem que sentia 
muito medo durante as noites. Temores 
assombram a alma de quem ainda não 
conhece a segurança da casa do pai.

Tive o privilégio de orar com ela. Pela 
primeira vez, ela fez uma oração de entrega 
da sua vida a Deus. Minha esposa e eu 
voltamos para casa contentes, porque mais 
uma ovelha estava perdida e pôde conhe-
cer o bom pastor. 

Nós somos representantes do Bom 
Pastor e através deste livreto convidamos 
você a reconciliar-se com Deus. 
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A bíblia diz: 

“A nossa mensagem é esta: Deus não 
leva em conta os pecados dos seres 

humanos e, por meio de Cristo, ele está 
fazendo com que eles sejam seus amigos. 
Portanto, estamos aqui falando em nome 

de Cristo, como se o próprio Deus estives-
se pedindo por meio de nós. Em nome de 
Cristo nós pedimos a vocês que deixem 
que Deus os transforme de inimigos em 

amigos dele.”   
2 Coríntios 5:19-20 NTLH

Se este for o seu desejo, 
faça a seguinte oração agora mesmo: 

Senhor Jesus, hoje eu ouvi a sua voz!
Hoje eu reconheço que preciso de Ti. 
Perdoe os meus pecados e entre no 

meu coração agora. Ajuda-me a viver 
segundo a Sua vontade. Não me deixe 

sair da sua presença nunca mais. 
Amém. 
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Trarei de volta as desviadas
Ezequiel 34:16

2) A OVELHA DESVIADA 
QUE AFASTOU-SE DO BOM 

PASTOR

Na mira do Bom Pastor estão tam-
bém as ovelhas que já estavam no caminho 
certo. Já foram abraçadas por Jesus e rece-
beram o seu perdão. Quem sabe cantaram 
no coral da uma igreja, participaram das 
programações de crianças, adolescentes 
ou jovens. Possivelmente fizeram parte da 
liderança de alguma igreja, mas hoje estão 
distantes. 

São como o filho pródigo, que já 
viveu na casa do pai e lembra do amor. 
Conhece o caminho de casa, mas sente 
vergonha de voltar, devido a sujeira do peca-
do que atingiu a sua vida. 

Esta é a ovelha que saiu do grupo 
das 100. Na igreja são apenas 99, porque 
esta uma não ocupa mais o seu lugar. 
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O compositor Juan Romer inspirado na 
parábola de Jesus escreveu: 

Eram cem ovelhas, juntas no aprisco.
Eram cem ovelhas, que amante cuidou.
Porém numa tarde, ao contá-las todas,

Lhe faltava uma, lhe faltava uma 
e triste chorou.

As noventa e nove, deixou no aprisco,
E pelas montanhas, a buscá-la foi.

A encontrou gemendo, tremendo de frio,
Curou suas feridas, pôs logo em seus 

ombros e ao redil voltou

Essa mesma história, volta a repetir-se.
Pois muitas ovelhas, perdidas estão.

Mas ainda hoje, o pastor amado,
Chora tuas feridas, chora tuas feridas

E quer te salvar!

Este livreto chegou em 
suas mãos, porque 

alguém desejou ser o 
braço estendido do Pas-

tor para te alcançar.
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O coração do Pai sofre 
com a sua falta!

Lembro-me de alguns segundos 
aterrorizantes de nossas férias de 2013. 
Brincávamos na praia com as duas filhas 
que tínhamos na época (hoje são três). 

Minha esposa saiu para caminhar e 
eu fiquei com as filhas fazendo um castelo 
na areia. Enquanto estávamos entretidos 
com a obra, Nicolle pegou um balde e foi até 
o mar para buscar água. Eu estava de cabe-
ça baixa, construindo o castelo com nossa 
filha mais velha. Quando levantei meu olhar 
para avistar Nicolle voltando do mar, não 
consegui localizá-la. Meu coração dispa-
rou, fiquei olhando para o mar perguntando 
se ela teria caído na água. Olhei para os 
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lados, imaginando que também poderia ter 
caminhado na direção errada. 

Saí disparado na direção em que senti 
no momento. Após correr alguns metros, 
visualizei uma menina de cabelos loiros 
assim como nossa Niki. Corri em sua dire-
ção, mas logo vi que se tratava de uma 
garotinha com a mesma estatura e cor do 
cabelo. Os pais daquela garotinha me per-
guntaram: “Você está em busca de uma 
menina parecida com esta?" Eu disse que 
sim e perguntei: “Vocês a viram?” “Sim” 
Responderam eles: “Ela passou agora a 
pouco sozinha, caminhando nesta direção”.

Continuei correndo na direção em que 
eles apontaram. Alguns metros à frente, lá 
estava ela. Fui ao seu encontro, e a abracei 
como se nunca tivesse abraçado antes. 

Ela não estava tão assustada quanto 
eu, pois até então, não tinha noção dos 
perigos que a rodeavam.   

O mesmo acontece com muitos que 
estão se afastando. Mal tem ideia de como 
será difícil a vida longe do pai. 

15



Sei muito bem que o coração de um 
pai dispara quando um filho se perde. Tudo 
o que um pai quer, é ver o rosto do seu filho 
novamente. 

Ver a minha filha cor-
rendo na minha direção, de 
forma semelhante a esta 
imagem que encontre i 
daquelas férias, foi um dos 
melhores sentimentos que 
tive como pai. 

Você está afastado dos caminhos 
do Senhor? Saiba que Ele está a sua 
procura. Você está na mira do seu Amor. 
Deus está ansioso para te levar de volta 
para perto Dele. 

“Filho, deixe-me levar você de volta para 
casa. Volte para os caminhos do Senhor”. 

A igreja quer comemorar a sua volta. 

O Céu fará uma festa para celebrar!

“Haverá mais alegria no céu por um pecador 
que se arrepende do que por noventa e nove 
justos que não precisam arrepender-se". 
Lucas 15:7
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“Enfaixarei a ovelha ferida”  Ezequiel 34:16

3) A OVELHA FERIDA
QUE PRECISA DE AJUDA

Uma outra tradução do original hebraico 
diz: a ovelha quebrada ligarei! 

No alvo do pastor estão aquelas que 
por algum motivo acabaram ferindo-se 
gravemente. 

Trata-se de uma ovelha que quebrou 
uma de suas pernas, e a única forma dela 
ter a sua perna restaurada, é recolocando o 
osso na sua posição e enfaixando firme 
para que calcifique no lugar.

Quantas pessoas estão com dificulda-
des para caminhar normalmente, devido 
aos ferimentos que a vida lhes causou ou 
que eles mesmos causaram a si? Alguns  
machucaram-se tanto, que sozinhas nunca 
mais caminharão corretamente. 

Relembrando os aconselhamentos 
destes quinze anos de ministério pastoral, 
penso em alguns motivos que causaram 
“ferimentos expostos” na alma de homens e 
mulheres. 
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Ferido pelo pecado
Caminhar onde não se deve, fazer 

negócios ilegais, mexer com as pessoas 
erradas, trocar Jesus por trinta moedas 
de prata, são alguns pecados que trouxe-
ram consequências dolorosas ao longo 
da história. 

A mulher adúltera foi pega em fla-
grante e a população da época queria 
apedrejá-la. Ela estava causando uma 
vergonha para o seu marido e para a soci-
edade israelita. A traição conjugal era um 
pecado capital no antigo Testamento. 

Contudo, podemos agradecer que 
“as misericórdias do nosso Deus não têm 
fim. Elas são a causa porque não somos 
consumidos, renovam-se a cada manhã“. 
Lm 3:22  

Jesus restaurou aquela mulher feri-
da pelo seu próprio pecado. Ele religou a 
alma quebrada pela queda. Jesus per-
guntou aos acusadores: “Alguém aqui 
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não tem pecado? Atire a primeira pedra” 
(João 8:7) Ninguém condenou a mulher, 
porque Jesus, com suas palavras, ajudou 
os acusadores a lembrarem de suas pró-
prias cicatrizes, antes de ferirem nova-
mente aquela mulher.

Jesus religou as emoções que foram 
quebradas no coração. Ele disse: “Eu 
também não lhe condeno, vai e não 
peques mais.” João 8:11
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Mordida pela ovelha irmã 

O pastor Jorge Linhares de Belo Hori-
zonte escreveu um pequeno livro sobre a 
pergunta: Por que muitas pessoas saem 
da Igreja? 
“O principal motivo que leva uma pessoa a 
abandonar uma igreja é a decepção com 
alguém.”, afirma o pastor Linhares. 

Muitos foram feridos e machucados 
por outras ovelhas dentro da própria igreja. 
Existe uma afirmação de que: “A mordida 
de um lobo, dói menos do que a mordida 
de uma ovelha irmã“.  

É verdade, muitos foram machuca-
dos por outros irmãos que na verdade deve-
riam ser agentes de restauração.

Você pode ter sido ferido por alguém 
que deveria ter lhe ajudado. Porém, eu 
quero lhe dizer: há uma solução! A única 
forma de curar o que se quebrou, é deixan-
do o bom pastor tratar o ferimento. 
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Não permita que o mal que um 
irmão lhe causou, faça de você uma ove-
lha número dois (desviada). 

Não será bom sair quebrado, ferido e 
dando a culpa aos outros . 
Pastor Jorge segue:

- A tendência é tachar o outro irmão de 
hipócrita e depois abandonar a igreja, se for 
ali que acontece a decepção. 

- Mas há hipócritas nas escolas, mas 
ninguém quer abandonar uma escola e 
perder a oportunidade de ter um diploma. 

- Há hipócritas nas empresas, mas nin-
guém deixa de trabalhar. 

- O mundo é hipócrita e, no entanto, não 
podemos sair do mundo. 

Quantos  saíram “com razão” de suas 
igrejas. Apontaram o erro dos outros e tor-
naram-se ovelhas justificadamente afasta-
das. 

Estas pessoas têm os motivos na 
ponta da língua e conseguem argumentar 
rapidamente sobre o porquê de não esta-
rem mais em sua congregação. 

Compreendo o seu ferimento, pois já 
ajudei muitas pessoas que foram “mordi-
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das” por seus irmãos. Muitas se decepcio-
naram até com pastores e líderes que abu-
saram de sua posição.  

Contudo, eu lhe convido amorosa-
mente para um tratamento e para restaura-
ção de sua vida com Deus. ELE mesmo 
promete: “Enfaixarei a ferida.” 

 

Permita que Deus derrame bálsamo 
sobre a sua ferida, para que sua 

comunhão com a Igreja do Senhor seja 
restaurada. 
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“Fortalecerei a fraca” Ezequiel 34:16

4) A OVELHA ENFRAQUECIDA 
QUE PRECISA DE FORÇA

A quarta ovelha no alvo do Amor de 
Deus é a enfraquecida pelas lutas da vida. 
Doente pela falta de forças, ela precisa de 
uma boa dose de vitamina celestial. 

Prego todos os domingos pensan-
do que no dia seguinte nossos irmãos 
precisarão de forças para enfrentar as 
batalhas do seu trabalho.  

 Facilmente a correria do cotidiano faz 
com que muitos não se alimentem o sufici-
ente das promessas de Deus.

Imagino que durante nossos cultos 
dominicais, o Senhor esteja olhando para 
alguns filhos enfraquecidos, e tudo o que 
Ele gostaria de sussurrar no ouvido deles é: 

Força meu filho!  Eu estou contigo. Vai 
ficar tudo bem. Eu te fortalecerei. Não 

desanimes. Levante a cabeça. 
Vamos seguir em frente.  
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Estive gripado e fraco por um período  
longo há alguns anos atrás. Minha constante 
fraqueza me incomodava e me impedia de 
trabalhar normalmente. Fui a um amigo 
farmacêutico, que me deu uma dose especi-
al. Ela foi como um milagre para minha saú-
de. 

Posso injetar uma dose de promessas 
dos céus? Ela precisa ser recebida com Fé. 
Se desejar, leia os textos abaixo ciente de 
que são palavras do próprio Deus:

 

“Ele fortalece o cansado e dá grande 
vigor ao que está sem forças. Até os 

jovens se cansam e ficam exaustos, e os 
moços tropeçam e caem; mas aqueles que 
esperam no Senhor renovam as suas for-

ças. Voam alto como águias; correm e não 
ficam exaustos, andam e não se cansam.” 

Isaías 40:29-31

“O Senhor é a minha luz e a minha salva-
ção; de quem terei temor? O Senhor é o 
meu forte refúgio; de quem terei medo?” 

Salmos 27:1
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“Tudo posso Naquele que me fortalece”.
Filipenses 4:13

“Pois Deus não nos deu espírito de 
covardia, mas de poder, de amor e de 

equilíbrio.” 2 Timóteo 1:7 

A bíblia está repleta de textos como estes, 
porque as ovelhas fracas estão no alvo 
do Amor de Deus. 

Leia os textos bíblicos novamente, vários 
dias consecutivos se necessário. 
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Fortaleça alguém Fortaleça alguém 
ainda hoje! ainda hoje! 

Mande um abraço, Mande um abraço, 
envie um versículo, envie um versículo, 
em nome de Jesus!em nome de Jesus!

Fortaleça alguém 
ainda hoje! 

Mande um abraço, 
envie um versículo, 
em nome de Jesus!



“...mas a rebelde e forte, eu a destruirei”. 
Ezequiel 34:16

5) A OVELHA REBELDE 
SERÁ PUNIDA 

Cinco ovelhas estão no alvo do bom 
pastor. A quinta é a mais perigosa. Interes-
sante que ela ainda é chamada de ovelha e 
não de bode (Mt 25:33). 

Eu gostaria de terminar esta mensa-
gem mais leve, mas eu não quero que a 
mão de Deus pese sobre mim, por não avi-
sar as ovelhas número cinco, da conse-
quência da rebeldia. 

Esta última ovelha está no alvo do 
zeloso amor de Deus. Ela causa intriga e 
divisão, não se submete as regras de conví-
vio do rebanho. Ela espalha ao invés de 
unir, ela critica ao invés de ajudar. 

A ovelha número três (ferida) é aque-
la que foi machucada por outras ovelhas, 
esta aqui é a que causou o ferimento. 

Gosto de expressar que ela está na 
mira do Amor zeloso de Deus. O Senhor 
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tem amor por ela, mas ele a ama assim 
como ama as demais. Seu amor não deixa 
impune aquela que se torna um tropeço 
para as outras. 

Nós pais fazemos o mesmo com nos-
sos filhos. Amamos todos eles, mas se um 
deles causar dor e maldade a um irmão, nós 
ficaremos amorosamente furiosos e  
puniremos pelo mal causado aos outros. 

Veja o que Salomão fala a respeito: 

Provérbios 6. 16-19

“Existem sete coisas que o SENHOR 
Deus detesta e que não pode tolerar: o 

olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos 
que matam gente inocente, a mente que 
faz planos perversos, pés que se apres-

sam para fazer o mal, a testemunha falsa 
que diz mentiras e a pessoa que provoca 

brigas entre amigos”. 

Precisamos tomar cuidado, pois caso 
nos tornemos uma ovelha rebelde, causadora 
de discórdia, estaremos diretamente na mira 
do Amor de Deus. 
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Jesus, o verdadeiro bom pastor falou a 
respeito deste perigo:

“É inevitável que fatos ocorram que 
levem o povo a tropeçar na fé, mas ai 
da pessoa por meio de quem vêm os 
escândalos!  Lucas 17:1

Com Deus e seus filhos não se  
brinca. Ele ama tanto seu rebanho, que 
todas elas estão na sua mira do seu amor. 

“Apascentarei o rebanho com justiça.” 
Ezequiel 34:16

Podemos confiar. Deus vai cuidar de 
cada uma de suas ovelhas com justiça. 
Ele é um Deus justo e isso deve nos dei-
xar humildes, tementes a esperançosos 
em sua graça para com todos nós.

Quem sabe todos nós já fomos 
uma das cinco ovelhas em algum 
momento, ou elas representam 
momentos pelos quais passamos. 
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Ecos da Liberdade

Deixo uma palavra para cada 
ovelha mencionada no versículo 
que estudamos.

1 - Ovelha perdida:
Deus está à sua procura

2 - Ovelha desviada:
Deus quer te trazer de volta 

3 - Ovelha ferida:
Deus quer tratar a sua dor

4 - Ovelha enfraquecida 
Deus te encoraja, seja forte!

5 - Ovelha rebelde:

Arrependa-se o quanto antes!

Deus há de cuidar de todos nós com 
justiça! Ezequiel 34:16
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(45) 99820 0550 

www.ecosdaliberdade.com.br

Ouça, assista e leia 
no seu smartphone

                                                          

Organizações Ecos da Liberdade 
C. P. 100 – 85960-000 Mal. C. Rondon, PR, Brasil.

ecosdaliberdade@yahoo.com.br
                             

Envie-nos o 
seu testemunho!

(45) 99820 0550 

Compartilhe conosco 
como Deus tem falado 

ao seu coração. 
Envie uma breve mensagem:

Enviaremos grátis, 20 livretos 
para quem escrever para:



Ecos da Liberdade

Você faz parte 
do rebanho de Deus?
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