
A MELHOR A MELHOR 
NOTÍCIANOTÍCIA

A MELHOR 
NOTÍCIA

DE TODOS OS TEMPOSDE TODOS OS TEMPOSDE TODOS OS TEMPOS



Editora Missionswerk 
Stimme des Glaubens

Alemanha

Representante no Brasil: 
Organizações Ecos da Liberdade

Tradução Pr. Mário Hort
Reedição: Pr. Isaí Marcelo Hort

1º Edição em idioma alemão 50.000 exemplares. 
1º Edição em português 10.000 exemplares.
2º Edição em português 30.000 exemplares.
3º Edição em português 30.000 exemplares.
                         Outubro de 2020

01



02

“Tome as minhas pernas, mas não 
a minha Bíblia. Eu posso chegar 

ao céu sem andar, mas não sem a 
palavra de Deus.” John Piper

“A Bíblia é mais atual do que o 
jornal que irá circular amanhã.”

Billy Graham

“Há mais indícios seguros da 
autenticidade da Bíblia do que em 

qualquer história humana.”
Isaac Newton

“Impossível é governar bem o 
mundo sem Deus e sem a Bíblia.”

George Washington

“Ou a Bíblia me afasta do pecado, 
ou o pecado me afastará da 

Bíblia.”
D.L. Moody
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A Bíblia é... 
  Como um Raio-X que transpassa, ela 

ilumina o canto mais profundo da nossa 
alma. 

 Como a presença de um bom amigo, 
ela conhece as preocupações e angústi-
as ocultas. 

 Como a sinalização em uma estrada, 
ela evita que perdemos a pista na curva. 

 Como o bisturi do médico, ela fere, 
mas o faz para nos ajudar. 

 Como a chuva em terra seca, ela trata 
de produzir nova vida. 

 Como um espelho no qual podemos 
nos ver, ela nos mostra as partes que 
gostamos de ocultar. 

 Como um refletor em noite escura, ela 
nos dá nova esperança quando tudo per-
deu o sentido. 

Ela é mais que um livro. 
É o manual da vida.
É a palavra de Deus. 
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Somente para épocas 
de crise?

 Um comandante da Lufthansa, em 
uma entrevista com um repórter, disse 
que a companhia aérea oferece um repe-
lente de tubarões e uma Bíblia nos botes 
salva-vidas, a bordo dos aviões.

Nas linhas aéreas, a Bíblia não perten-
ce ao serviço de bordo. No avião se ofere-
cem jornais e revistas de propaganda da 
companhia aérea. 

Para a vida, muitos não necessitam da 
Bíblia, mas talvez ela sirva para a morte. 
Muitos a encaram como uma energia 
para emergências em épocas de crise. 

 Um escritor e filosofo russo, tem 
outra opinião sobre o assunto. Ele escre-
ve: “Diariamente eu lia a Bíblia, e a lerei 
enquanto meus olhos puderem enxergar;  
onde quer que haja luz; na luz do sol ou 
da lareira, no dia claro ou na noite escura, 
na sorte ou na infelicidade, na saúde ou 
na enfermidade.” 
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O efeito da leitura da Bíblia

Um estudo foi feito recentemente pelo 
Centro de Engajamento Bíblico. Eles 
estudaram 40.000 pessoas nos Estados 
Unidos de 8 a 80 anos de idade e queriam 
ver como nós estamos interagindo com 
as escrituras e descobriram algo que 
acabou se tornando a principal descober-
ta do estudo.

Quando lemos a Bíblia 1x por sema-
na, e isso pode ser em um culto de domin-
go, quando o pastor diz: “abra sua Bíblia”, 
e ouvimos a mensagem, mostrou um 
efeito quase insignificante em algumas 
áreas chaves em nossa vida.

Agora, ao lermos 3 vezes por sema-
na, mostrou um sinal diferente no mapa, 
como se fosse um batimento cardíaco. 
Mas, a profunda descoberta é essa:

Quando lemos a Bíblia 4 vezes por 
semana ou mais, o efeito sobe de forma 
incrível. Algo mudou drasticamente nas 
pessoas que leram pelo menos 4 vezes 
por semana.
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Os comportamentos 
afetados são:

• O sentimento de solidão cai 30%. 
• Os problemas com a raiva caem 

32%. 
• Amargura em relacionamentos, 

casamento e filhos caem 40%. 
• Problemas com o alcoolismo 

caem 57%.
• O sentimento de estagnação 

espiritual cai 60%.
• Contato com a pornografia caiu 

cerca de 61%.
• O compar t i lhamento  da fé 

aumentou 200%, porque as 
pessoas aumentaram a confiança  
na Palavra de Deus.

• O discipulado aumentou 230%.

“Visite muitos livros bons, 
mais viva na Bíblia.

Charles Spurgeon
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 A Bíblia no dia a dia
Para muitas pessoas a Bíblia é um 

“livro com sete selos”. Procuram ler de 
vez em quando, mas sem entusiasmo e 
sem conseguir nenhum proveito. A faísca 
não chega até o coração. Então tudo se 
torna uma rotina sem valor. 

Você deseja que a Bíblia se torne um 
tesouro valioso para sua vida? Descubra 
o que significa a Bíblia Sagrada:

 

A Palavra de Deus é uma espada

“Pois a palavra de Deus é viva e pode-
rosa e corta mais do que qualquer espada 
afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar 
mais fundo da alma e do espírito, vai até o 
íntimo das pessoas e julga os desejos e 
pensamentos do coração delas.” Hb 4:12

Este poder imenso da Palavra de Deus, 
Jesus demonstrou de maneira impressio-
nante quando foi tentado por Satanás no 
deserto. Ele não começou a gesticular e 
gritar durante a tentação. Suas palavras 
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consistiram em dizer: “Está escrito”. 
Três golpes certeiros, e o opositor frus-

trado buscou a fuga. (Lucas 4)
Se quisermos seguir o exemplo de 

Jesus, devemos estar treinados no mane-
jo da Bíblia. Isso somente é possível atra-
vés da leitura atenciosa. Caso contrário, 
pode acontecer que ao tentarmos tirar a 
espada ela fique presa pela ferrugem da 
bainha. 

A Palavra de Deus é uma luz

“Lâmpada para os meus pés é a 
tua palavra e luz para o meu 

caminho.”  Sl 119:105 

Quem não necessita desta luz em 
meio a tantas correntes ideológicas e 
perguntas sobre a vida humana? Justa-
mente neste ponto, a Bíblia oferece sua 
direção, como uma seta que indica para a 
resposta: Deus é o Criador do universo e 
Jesus Cristo o Salvador do mundo. 
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A Palavra de Deus é alimento

A Bíblia oferece o que nossa alma mais 
necessita. Ela é o alimento para a alma e o 
espírito. Precisamos dela justamente em 
nossos dias, quando nossa visão e audi-
ção, são servidos por inúmeros alimentos 
contaminados através dos meios de comu-
nicação. Precisamos receber alimentos 
nutritivos e sadios. 

Não devemos ver a Bíblia como delícias 
para ocasiões especiais. Ela não é como 
um caviar ou churrasco do domingo. A Pala-
vra de Deus deve fazer parte do nosso car-
dápio diário, pois é a alimentação básica da 
vida do cristão. É o Pão da Vida.

 

A Palavra de Deus é a verdade

“Santifica-os na verdade, a tua Palavra é 
a verdade.” João 17:17  A Palavra é a ver-
dade. Deus é a verdade, Jesus é a verdade. 
Ele diz: ”Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida.” Devemos entender que a verdade 
não é um objeto e sim, uma pessoa. Jesus, 
Ele é o centro da Bíblia. 
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Ouça o que diz o Espírito 
Santo ao ler a Bíblia

Leia sua Bíblia em posição de silên-
cio, de oração e de esperança. Espere 
que Deus lhe fale pessoalmente. Ele o 
fará pelo Espírito Santo. Necessitamos 
do Espírito e da Palavra, pois sem o Espí-
rito ela conduz a legalidade sem emoção. 

O Espírito sem a palavra da Escritura 
Sagrada conduz ao fanatismo, pois falta-
rá a correta medida. 

Por isso, aceite a orientação que Deus 
deu a Josué: “Fale sempre do que está 
escrito no Livro da Lei. Estude esse livro 
dia e noite e se esforce para viver de acor-
do com tudo o que está escrito nele. Se 
fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você 
terá sucesso. Lembre da minha ordem: 
“Seja forte e corajoso! Não fique desani-
mado, nem tenha medo, porque eu, o 
Senhor, seu Deus, estarei com você em 
qualquer lugar para onde você for!” 
Josué 1:8 e 9 
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Riquezas na Bíblia? 
Certo dia, em Nova Jersey, um homem 

idoso prestes a morrer, descobriu aproxi-
madamente 5.000 dólares em sua Bíblia 
familiar.  

As cédulas estavam entre as diferentes 
páginas do velho livro. Há muitos anos 
atrás, havia morrido a sua tia e numa parte 
de seu testamento dizia: “Transfiro a meu 
querido sobrinho, S. M. a minha Bíblia fami-
liar e tudo quanto nela há, bem como o 
restante de minha propriedade, depois que 
os custos funerais e outras contas forem 
pagas.” 

A propriedade da tia valia apenas algu-
mas centenas de dólares, que S. M. logo 
gastou. Durante os seguintes 35 anos o 
homem viveu de uma pequena aposenta-
doria que o governo Ihe deu. Assim ele 
viveu muitos anos em pobreza, enquanto 
em sua Bíblia haviam alguns mil dólares. 
Ele sempre cruzava pela Bíblia. Muitas 
vezes a viu, porém nunca a abriu. Final-
mente, quando fazia sua mala para residir 
com seu filho e passar seus últimos dias 
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com ele, descobriu a riqueza que possuía. 
Se tivesse aberto sua Bíblia, teria encontra-
do o valor que poderia lhe ajudar imensa-
mente. Mas, deixou sem uso o grande valor 
que possuía. 

Esta é uma história triste, mas existe 
uma realidade ainda mais triste: milhares 
de pessoas não abrem sua Bíblia e tam-
bém não encontram as riquezas para suas 
almas. Deus nos deu um tesouro em sua 
Palavra. Neste Livro dos livros está a rique-
za da sabedoria e do conhecimento de 
Deus. 

Neste livro é revelada a riqueza do amor 
e da graça de Deus. Ele fala da mais eleva-
da sabedoria que o homem é capaz de 
alcançar. Tudo quanto um homem necessi-
ta espiritualmente, ele encontra em suas 
páginas. Mesmo assim, muitos destes 
valores são riquezas sem uso. Quantas 
pessoas se arrastam na pobreza enquanto 
poderiam satisfazer todas as suas necessi-
dades, tirando para si das riquezas que 
Deus oferece. Onde está sua Bíblia e sua 
riqueza que lhe espera? 
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Um cego sem mãos lê a Bíblia

Visitei um homem idoso, cego, paralítico 
e sem seus dois braços, nos Estados Uni-
dos da América. Ao seu redor, no chão esta-
vam grandes placas. 

Quando lhe perguntei o que tinha acon-
tecido, informou-me de um terrível aciden-
te, que havia lhe causado a mutilação de 
alguns membros do seu corpo. Inicialmente 
um grande desespero caiu sobre ele e o 
futuro parecia sem esperança alguma. 
“Mas, certo dia encontrei-me com Jesus 
Cristo”, disse o homem idoso. “Pela fé rece-
bi a Jesus em meu coração, como meu 
Salvador pessoal. Ele me deu a paz interior 
que supera todo o entendimento. 

Esta nova vida, que nasceu em mim, 
despertou um desejo de ler e estudar a 
Palavra de Deus. Mas como? A escrita em 
Braile (Escrita para cegos, composta de 
pontos em relevo) também não poderia 
ajudar-me, pois não possuo mais os bra-
ços, nem mãos, nem dedos das mãos. 

Um dia Deus me falou pelo seu Espírito 
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Santo: “MacPherson, aprenda a ler com a 
sua língua”. Pedi uma Bíblia-Braile e come-
cei a aprender. Isto exigiu muita paciência. 
Finalmente, depois de muito estudo conse-
gui ler, utilizando minha língua.” 

Pedi-lhe, então, que lesse para mim um 
trecho da Sagrada Escritura. Aconteceu 
algo que jamais esquecerei: o homem idoso 
começou a ler com a língua. Primeiro toca-
va suavemente o relevo da escrita em Brai-
le com a ponta de sua língua, depois pro-
nunciava palavra por palavra. Dizia: “Ale-
grai-vos sempre no Senhor...” 

“Quantos capítulos o senhor leu desta 
maneira?” “Capítulos?” perguntou o idoso, 
sorrindo. “Li toda a Bíblia, do início ao fim e 
isto várias vezes.” 

Fiquei tão impressionado que não pude 
fazer mais perguntas. MacPherson foi um 
dos maiores cristãos que encontrei em 
minha vida.

 Por esse motivo esta escritura é 
chamada de SAGRADA ESCRITURA, 
REVELAÇÃO, BÍBLIA e LIVRO DOS 
LIVROS.                         Matthias Claudius 
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O verdadeiro tesouro
Henrique Heine, nasceu em 1797 

como judeu, em Düsseldor, na Alemanha. 
Ele se converteu ao Evangelho em 1825. 
Seu testemunho ainda tem muito a dizer 
a todos os judeus e cristãos: 

“Na verdade não foi uma visão, nem 
um êxtase, nem voz do céu, nem um 
sonho estranho que me trouxe ao cami-
nho da salvação e sim, devo-o unicamen-
te a leitura de um livro. Um livro? Sim, é 
um simples e velho livro: Simples e natu-
ral como a natureza; um livro de aparên-
cia comum como o sol, que nos aquece; 
como o pão, que nos alimenta. Este livro 
se denomina simplesmente: O Livro - A 
Bíblia. Também a chamamos de Sagra-
das Escrituras.” 

Quem perdeu o seu Deus, poderá 
reencontrá-lo, e quem nunca o conheceu, 
sentirá o vento e a respiração divina 
nesta palavra. Os judeus, que conheciam 
as preciosidades, sabiam muito bem o 
que estavam fazendo quando, durante a 
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queimada do segundo templo, deixaram 
queimar os talheres de prata, as luminári-
as e até o peitoral do sumo sacerdote, 
com suas pedras preciosas e somente 
salvaram a Bíblia. Este era o verdadeiro 
tesouro do templo.” 

A Bíblia é sempre atual
Na Bíblia não existe nada que esteja 

ultrapassado. Existem indicações de tem-
pos e épocas, mas nada que seja antiqua-
do. Por isso parece-me que ela fala pesso-
almente comigo. Sua mensagem é univer-
sal. Qualquer leitor que a lê, em qualquer 
idioma, em algum continente do mundo, 
sente-se acertado pela Palavra de Deus e 
ganha a impressão de que: “O Espirito 
Santo deve ter pensado pessoalmente em 
mim.” 

Por isso, a Bíblia é sempre atual, tão 
refrescante como a manhã, tão confortan-
te como o orvalho depois da noite fria, pois 
é a palavra de Deus para os homens. É o 
milagre da inspiração divina.   A. W. Tozer 
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A Palavra de Deus A Palavra de Deus 
é fogo divino!é fogo divino!

A Palavra de Deus 
é fogo divino!

Um terrorista bateu com muita força 
na porta da casa do missionário finlan-
dês, próxima a divisa entre a Angola e a 
Namíbia, dizendo: “Ajudem-me ou morre-
rei! Ela queima em minhas mãos! Ela 
queima em meu coração! Ela está quei-
mando!” Ele mostrava uma Bíblia na lín-
gua Ovambo, manchada de sangue e 
rasgada por balas.

Muitos anos atrás, em sua infância, 
este terrorista havia estudado num colé-
gio missionário. Juntamente com outras 
crianças estudou as histórias de Jesus. 
Naquela época ele sonhava em possuir a 
sua própria Bíblia e economizava todo 
seu dinheiro para adquiri-la. Como não 
lhe foi possível, mais tarde esqueceu seu 
desejo. 

Então ligou-se a um grupo terrorista 
que se propunha aterrorizar o governo da 
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Namíbia. 
Depois de receber instruções fora de 

seu país, voltou ao sul da Angola, para 
dali, participar dos ataques. Num desses 
ataques, na região de Ovambo, os terro-
ristas ouviram falar de Josias Hiholonge, 
um professor da região de Oluconda.

Os terroristas foram informados de 
que este professor instruía semanalmen-
te o povo, falando do amor, da paz, do 
perdão e dos ensinos da Bíblia. 

Com isso destruía o apoio dos avan-
ços ao terrorismo. Diante desta realida-
de, tornou-se claro que este Josias deve-
ria ser assassinado.

Numa tarde eles o esperavam num 
esconderijo. Quando Josias se aproxi-
mou, ele cantava dizendo: “Fica comido, 
Senhor...” De repente os terroristas o 
cercaram dizendo: “Você também é um 
dos que apoiam os cachorros (os namíbi-
os). Você é cristão!” gritou o chefe do 
grupo, arrancando a Bíblia de suas mãos, 
jogou-a no chão, ordenando: “Matem 
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este porco.” “Esperem”, pediu Josias, 
“dêem-me a oportunida de dizer algumas 
palavras, depois podem me matar.” Ele 
ajuntou sua Bíblia e leu as palavras: “Se 
Deus é por nós, quem será contra nós?” 
(Rm 8:31) e colocou a Bíblia diante de 
seu peito. 

O comandante deu ordem de fogo. 
Josias foi cortado pelas metralhadoras, 
seu corpo e sua Bíblia foram perfuradas 
por balas. Os terroristas saquearam seu 
relógio, tudo quanto possuía e desapare-
ceram na selva. Mas um deles, o moço 
que estudou num colégio missionário, 
correu de volta até o morto, ajuntou a 
Bíblia do mártir e guardou-a em seu bol-
so. Logo a seguir voltou com seus ami-
gos, cruzando a divisa, para chegar a sua 
base na Angola.

O fogo começou a arder!
Em segredo ele folheava as páginas 

do livro rasgado. Também chegou as 
palavras de Rm 8:31, palavras que Josias 
havia lido momentos antes de morrer. 
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Estas palavras trouxeram uma grande 
inquietude, um fogo no coração do terro-
rista, convencendo-o de sua culpa e da 
terrível condição de sua vida.

O que ele estava fazendo significava 
perigo de vida, pois caso algum de seus 
comparsas o descobrissem da posse da 
Bíblia, também ele seria executado. Por 
isso jogou a Bíblia no matagal, mas em 
seguida já ardia nele o desejo de apanha-
la novamente. 

Alguns dias depois, ele jogou a Bíblia 
no fogo, mas não suportou vê-la pegando 
fogo e a tirou novamente.

Finalmente livre!
Sua angústia espiritual causava-lhe 

enorme sofrimento, pois a palavra de 
Deus ardia como fogo em seu interior. 

Quando já não mais suportava, fugiu 
do acampamento dos terroristas. Durante 
toda a noite caminhou em direção ao sul.

Finalmente cruzou a divisa da Angola. 
Chegou a casa do missionário finlandês, 
em cuja porta bateu para pedir ajuda. 



21

Naquela residência solitária do missioná-
rio, o terrorista entregou sua vida a Jesus 
Cristo. A palavra impressa causou-lhe um 
efeito tão forte que ele buscou uma nova 
vida em Cristo. 

Ele não tinha paz, antes de encontrar a 
paz com Deus e transformar a sua vida 
arruinada.

Hoje este ex-terrorista é uma nova 
criatura em Cristo e um filho de Deus. Foi 
a palavra de Deus, que ele ajuntou junto 
ao corpo de Josias, que transformou a 
sua vida.

Strindberg, o mais importante poeta 
sueco, no final de sua vida disse:

“Transcrevo toda minha desgraça em 
um só motivo: Vivi na incredulidade. Fui 
como um marinheiro que saiu para des-
cobrir novas terras espirituais. Quando 
acreditava ter encontrado uma nova ilha, 
ao chegar mais perto, avistava a velha 
Bíblia e o Novo Testamento. Nada existe 
que ultrapasse as velhas verdades.”
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A Bíblia cortada ao meio A Bíblia cortada ao meio 
com o machadocom o machado

A Bíblia cortada ao meio 
com o machado

Um vendedor de Bíblias chegou a casa 
de um casal para oferecer sua mercadoria. 
O homem desprezou a oferta da Bíblia 
usando palavras duras de maldição. “Pois 
bem”, disse o vendedor, “se o senhor não 
quer comprar nada, então certamente me 
permitirá presentear sua esposa com um 
exemplar do Livro Sagrado.” 

Com estas palavras ele estendeu um 
Novo Testamento a mulher e foi embora. O 
homem, muito nervoso, pegou um macha-
do e disse: “Durante todo o tempo em que 
estivemos casados, dividimos tudo; este 
livro também deve ser dividido.” Com estas 
palavras, ergueu o machado e cortou a 
Bíblia aberta no meio. Tomou sua metade e 
se afastou. 

Passou um bom tempo. Certo dia o 
homem disse a sua esposa: “Você me 
empresta a metade de seu Novo Testa-
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mento?” 
“O que você quer com ela?” perguntou a 

mulher. “Eu quero saber como continua a 
historia”, disse o homem.    

“Minha metade termina com uma histó-
ria onde um jovem diz: “Eu me levantarei e 
irei à casa de meu Pai e Ihe direi..., com 
estas palavras termina a minha metade. 
Agora eu gostaria de saber o que ele disse 
ao Pai e o que o Pai respondeu a seu filho.” 

A esposa trouxe, então, a outra metade 
ao seu marido e este leu o final da história 
do filho pródigo. 

Ele foi vencido pelo amor de Deus, aban-
donou sua rebelião e inimizade e também 
ele, como o filho pródigo, voltou para casa.

Immanuel Kant, o pensador mais inteli-
gente do povo alemão: “A Bíblia é meu 
tesouro mais nobre, sem o qual eu seria 
um miserável.” 

Goethe, o maior poeta alemão: “A 
medida da vida e da força de um povo sem-
pre será sua posição em relação à Bíblia.” 
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A Bíblia para StalingradoA Bíblia para StalingradoA Bíblia para Stalingrado
 Aconteceu em Stalingrado, nos últi-
mos dias da grande tribulação, no 6º Regi-
mento do Exercito. A comunicação pelo 
Rádio era a única ligação com o mundo de 
fora, quando chegou a ordem ao coman-
dante superior que dizia: “Enviem pastores 
com Bíblias.” Todos ficaram perplexos. 
“Enviar mais pessoas para este inferno?” 
Mas o pedido inspirava urgência. Algumas 
horas mais tarde um avião levantou voo, 
com um médico, 10 pastores e com Bíblias 
para Stalingrado. Eles saltaram de para-
quedas. Logo os homens de Stalingrado 
rodearam os recém-chegados. Distribuí-
ram o último pão e a última reserva de água 
e celebraram a Santa Ceia nos abrigos 
antiaéreos. 
 As Bíblias, porém, não foram suficien-
tes para os mais de 10.000 que por ela pedi-
ram. Por isso, um pastor arrancou folha por 
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folha de sua própria Bíblia e distribuiu-as. 
Quando também estas folhas acabaram, 
dividiram-nas e as entregaram aos 
homens. 
 Quem esta satisfeito, pouco se importa 
pelo pão da vida. Ele procura por coisas 
excepcionais. Estar satisfeito deixa a pes-
soa em estado de superficialidade e de 
preguiça. “Mas virão dias”, profetiza a pala-
vra de Deus,” quando será diferente”. Em 
Stalingrado foi diferente. Diante da eminen-
te catástrofe, o mundo tem outras cores. A 
pessoa vê sua própria vida com outros 
olhos. Chegamos a sentir a presença do 
Senhor. De repente, a fome pela palavra de 
Deus está presente. Mas Deus não deseja 
falar conosco somente quando não temos 
mais saída, quando estamos nos aproxi-
mando do fim, mas também em dias agra-
dáveis e quando ainda temos a vida diante 
de nós.
 

“Este maravilhoso livro é o maior presen-
te de Deus para a humanidade. Tudo quan-
to o Senhor e Salvador fez por nós na cruz, 
descobriremos neste livro.   Abraão Lincoln 
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CINCO PASSOS NO CAMINHO 
PARA DEUS

Se você agora pergunta: “O que devo 
fazer para que eu seja salvo?” A Bíblia lhe 
dá uma clara resposta: 

1 - Reconheça-se como culpado. “Por-
que todos pecaram e destituídos estão da 
glória de Deus.” Rm 3:23 

2 - Manifeste seu desejo de mudar e 
arrependa-se de seus pecados. Jesus dis-
se: “Se não vós arrependerdes, todos pere-
cereis.” Lc 13:3 

3 - Confesse seus pecados. “Se con-
fessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e 
justo para nos perdoar os pecados e nos 
purificar de toda a injustiça.” 1. João 1:9 

4 - Abandone o velho caminho.
“Deixe o ímpio o seu caminho e o homem 

maligno seus pensamentos e se converta 
ao Senhor, que se compadecerá dele, torne 
para o Senhor nosso Deus, porque grandio-
so é em perdoar.” Is 55:7 
     5 - Creia e receba. “Porque Deus amou 
o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 



Unigênito, para que todo aquele que nele 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” 
João 3:16 
“Todos quantos o receberam, deu-lhes o 
poder de serem feitos filhos de Deus, aos 
que crêem no seu nome.” João 1:12

Receba a vida eterna 
numa simples oração:

 “Senhor Jesus, eu creio que morres-
tes pelos meus pecados. Eu peço por 
perdão. Eu te recebo agora em minha 
própria vida, como meu Salvador pesso-
al. Toma minha vida agora em Tuas 
mãos. Eu te agradeço por atender a 
minha oração. Amém”. 
 Se você orou desta forma ou neste 
sentido, com sinceridade em seu cora-
ção, então você é, a partir deste momen-
to, uma nova criatura. As coisas velhas já 
passaram, eis que tudo se fez novo. 

A partir desta decisão será necessário um 
desenvolvimento de sua vida cristã. 

27



CINCO PASSOS NO CAMINHO

COM DEUS
 

1 - Tenha diariamente um tempo de 
silêncio com Jesus, lendo a Bíblia. 

2 - A oração é nosso diálogo com 
Jesus. É possível orar em qualquer 
lugar e em qualquer momento. 

3 - Obedeça ao Senhor Jesus com 
amor, conforme tudo quanto diz a sua 
Palavra. 

4 - O Espirito Santo de Deus gover-
nará a sua consciência. Por isso é 
importante analisar diariamente o que 
acusa a sua consciência. 

5 - Procure uma igreja que se oriente 
pela Palavra de Deus e não por ideias 
humanas. A igreja é o corpo de Cristo, 
Cristo é a cabeça. Não falte na comu-
nhão dos filhos de Deus.     

Christian Vischer 

28



29

Solicite nossa literatura gratuita!



(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.
Autor: Isaí Hort - ecosdaliberdade@yahoo.com.br

                             

Enviamos 20 diferentes livretos grátis, 
para quem escreve para:



www.ecosdaliberdade.com.brwww.ecosdaliberdade.com.brwww.ecosdaliberdade.com.br


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32

