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Um aperto de mãos valioso!

Encontramos nossos amigos Narci, 
Hilaine, Valdi e Herta com um casal 
desconhecido, o senhor Zahi Seitouni e sua 
esposa Noélia, de Santos - SP. 

Os amigos nos apresentaram aos 
ilustres visitantes dizendo: “Esses são 
nossos pastores Natalia e Mário.” Eu 
cumprimentei ao senhor Zahi e disse 
brincando: “Cuidado ao sair com nossos 
amigos! Eu tenho um “GPS” para cuidar de 
suas almas onde quer que estejam”.

O senhor Zahi, disse sorrindo: “Bela 
ideia: GPS da alma!”. 

Natalia logo concluiu: “Meu esposo 
certamente vai escrever um livrinho com 
esse tema”. Mais correto seria que eu 
dissesse: “Tenho um satélite que vigia por 
GPS a alma dos seus amigos.” Mas, Deus 
usou o Sr. Zahi para iniciar a escrita de um 
dos mais sérios temas de nossa literatura. 

Nada é mais importante que possuir um 
“Satélite” que dirige nossos passos para o 
caminho da vida e nos desvia da morte.          

                                        Autor: Mário Hort

Capítulo I

Sua alma é rastreada
por “satélite”!

Todos nós humanos possuímos um 
“GPS” em nossa alma. Somos divinamente 
rastreados por “satélite”. Ninguém 
consegue se esconder dos olhos de Deus e 
do registro de seus livros, digamos 
“computadores.” Apc. 20: 12.

Milhares de anos atrás, quando 
ninguém conhecia computador, satélite 
nem GPS, o povo de Deus já cantava em 
seus hinos: 

Salmos 139
1 - Senhor, tu me sondas, e me conheces.
2 - Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, 
de longe entendes o meu pensamento.
3 - Esquadrinhas o meu andar, e o meu deitar, e 
conheces todos os meus caminhos.
4 - Sem que haja uma palavra na minha língua, 
eis que, ó Senhor, tudo conheces.

5 - Tu me cercaste em volta, e puseste sobre 
mim a tua mão.
6 - Tal conhecimento é maravilhoso demais para 
mim; elevado é, não o posso atingir.
7 - Para onde me irei do teu Espírito, ou para 
onde fugirei da tua presença?
8 - Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no Seol a 
minha cama, eis que tu ali estás também.
9 - Se tomar as asas da alva, se habitar nas 
extremidades do mar,
10 - até ali a tua mão me guiará e a tua destra me 
susterá.
11 - Se eu disser: Ocultem-me as trevas; torne-
se em noite a luz que me circunda;
12 - nem ainda as trevas são escuras para ti, mas 
a noite resplandece como o dia; as trevas e a luz 
são para ti a mesma coisa.

Nossos pensamentos são rastreados 
por satélite divino: sentados, 

deitados e andando. A palavra que 
ainda não chegou a ser 

pronunciada é registrada nos céus.

É possível fazer calar o GPS
em nossa alma?

Podemos  “amordaçar ”  nossa  
consciência ao ponto de que ela não acusa 
quando roubamos um doce. 

Mais tarde não acusará ao roubarmos 
um veículo e dinheiro da viúva com 
falsas orações.

Um amigo disse recentemente: Viajo 
muito pelo Brasil e encontrei um homem 
que se apresentou como matador 
profissional, dizendo: “Se alguém me dá 
50,00 reais eu lhe mato. É minha profissão”. 
A voz do GPS da alma do criminoso foi 
ignorada até que finalmente não acusa 
mais nada. E o “salário” de seu pecado será 
cobrado, quando mais tardar no dia do 
Juízo Final. Então nunca mais ouvirá a voz 
de Deus.

Temos condições de ignorar a voz que 
suavemente nos avisa do perigo ao tomar o 
primeiro cigarro, colocar na boca o 
primeiro gole de bebida alcoólica, mas 
logo a voz do GPS se cala, porque o 
Espírito Santo percebe que ELE está sendo 
ignorado.
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Escrevi essas linhas residindo em 
Hannover, no apartamento cedido 
gratuitamente por um amigo. A Alemanha 
justamente vivia o terror da ação pedófila de 
um religioso que violentava os filhos de 
seus amigos, após a celebração da missa. 

O GPS da alma do sacerdote foi 
“amordaçado” enquanto horrorizava a 
vida de crianças indefesas, e essas hoje 
crianças serão adultos arruinados.

Ouvi pela TV o depoimento de um 
homem que sofreu essa violência do seu 
líder religioso. Ele ainda estava com sua 
alma arruinada após mais de 50 anos, pelo 
terror que sofreu em sua infância. 

O pedófilo fez a voz do seu GPS se 
calar. Ele não ouvia mais a voz de sua 
consciência, mesmo com os gritos das 
crianças infelizes que ele fazia sofrer.

Qualquer ser humano dentro de sua 
casa, pode se transformar num 
“monstro” quando não obedece mais a 
voz do GPS de sua alma. 

Muitas mães e domésticas praticam 
violências horríveis, depois de silenciar a 
voz suave do amor de Deus que falava em 
suas almas.

Uma bomba atômica para o 
cristianismo da Europa?

Escrevendo sobre esse tema adquiri o 
exemplar nº. 12 de 18/03/2010 da revista 
Stern na Alemanha.

Fiquei horrorizado ao ler onze (11) 
depoimentos de pessoas, que foram 
violentadas e em instituições religiosas na 
infância. 

Os depoimentos são expostos com 
fotos em tamanho da altura da página, 
mostrando a imagem daqueles que 
sofreram a violência sexual. Também os 
nomes das igrejas e dos colégios são 
divulgados, com as respectivas respostas 
das instituições acusadas.

O que mais me chocou foi o 
depoimento de Hans-Heinrich Hedder, de 
59 anos de idade, de Uelzen – pg. 30 da 
revista Stern que diz: “Aos doze anos de 
idade fui internado no Lar Evangélico 
Stephansstift, de Hannover”.

Não posso traduzir o texto do 
depoimento, pois é humilhante demais. Vou 
limitar a tradução do depoimento em 

apenas algumas palavras finais que mais me 
chocaram: “O lar Stephansstift de Hannover 
se desculpou comigo no ano passado, espero 
que o pedido de desculpas seja sincero, pois 
uma indenização não resolve nada. Uma 
alma arruinada não tem preço”.

Esses depoimentos publicados cairam 
como “bombas atômicas”, acertando o 
cristianismo da Europa e do mundo. 

Os corações europeus já descrentes e 
endurecidos para a fé no Evangelho ainda  
antes de tudo vir à tona, fica como Hiroshima e 
Nagasaki no final da II Guerra Mundial, 
quando foi jogada a primeira bomba atômica.

A vergonha da cruz do século XXI são os 
“Judas” que não se vendem por 30 moedas de 
prata, mas arruínam almas de crianças do 
mundo inteiro usando em vão o nome de 
Deus. Ex. 20:7

Não, não deveria se tratar de fatos! A 
acusação deveria ser mentirosa! 

Mas, Infelizmente são fatos criminosos 
que arruinaram almas de crianças, hoje 
homens e mulheres que estão arruinados. 

Cabe-nos pedir perdão a Deus e aos 
homens, em nome do cristianismo que 
também falhou. 

Pais, professores e pastores 
ainda apelam para a consciência?

Quando foi que você ouviu um sermão 
alertando para obedecer a voz do GPS da 
alma, a consciência? Os pastores, padres, 
professores, pais e pedagogos perderam o 
seu GPS?

A polícia aduaneira apela para a 
palavra e a consciência. Porque a 
sociedade moderna aboliu o apelo para a 
voz da consciência? 

O “policial” mais eficaz da 
sociedade é a voz da consciência, se a 
obedecemos. Essa voz nos indica a 
justiça, a verdade e o direito. Com essa 
“dica” ela vai sempre orientar para o 
caminho “estreito”, mas nele podemos 
andar seguros e de cabeça erguida. 

Por que vemos homens e mulheres 
encobrindo seus rostos na TV. Quando 
antes eram considerados “celebridades”? 

O “policial” mais eficaz da 
alma é a voz da 

consciência!
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O “satélite da alma” é capaz
de nos resgatar!

Nenhum computador, satélite ou GPS 
pode resgatar alguém e não pode mudar os 
passos. 

Mas, o Espírito Santo pode nos salvar 
da água, do fogo e pode fechar a boca de 
leões:

O rei Nabucodonosor mandou lançar 
três jovens fiéis a Deus na fornalha, 
aquecida sete vezes mais que o normal, 
mas o fogo não lhes fez dano algum. Daniel 
3: 19 – 30. 

Deus guardou Daniel na cova dos 
leões famintos, que não lhe fizeram mal 
nenhum. Daniel 6: 16 – 24.

Deus pode intervir também na vida 
de incrédulos, infiéis, descrentes e 
pecadores! Inclusive para salvar, resgatar 
da perdição e dar-lhes uma chance de 
arrependimento.

Mas, isso acontece uma, duas ou três 
vezes. Após a terceira desobediência, pode 
ser tarde demais, eternamente. 

O aparelho de Satélite não tem 
poder de intervenção no volante do 
veículo, mas a misteriosa “Mão” de Deus, 
pode nos transladar, como aconteceu com 
o evangelista Filipe:

 “Um anjo do Senhor (O GPS divino) 
falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, e vai em 
direção do sul... ele levantou-se e foi; e eis 
que um etíope, eunuco, mordomo mor de 
Candace, rainha dos etíopes, o qual era 
superintendente de todos os seus tesouros 
e tinha ido a Jerusalém para adorar... lia o 
profeta Isaías. E indo eles caminhando, 
chegaram a um lugar onde havia água, e 
disse o eunuco: Eis aqui água; que impede 
que eu seja batizado? E disse Filipe:           
é lícito, se crês de todo o coração.              
E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus 
Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o 
carro e desceram ambos à água, tanto 
Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. 
Quando saíram da água, o Espírito do 
Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu 
mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu 
caminho. Mas, Filipe achou-se em Azoto”.  
                                               At. 8: 26 – 40

O aparelho de GPS orientado pelo 
satélite, apenas consegue conduzir-nos 
para um destino pré-marcado pelo mapa e 
seu proprietário, mas o “Satélite da alma” 
fala, orienta e pode arrebatar como 
aconteceu com o profeta Elias que foi 
levado em carros de fogo para o céu.

A Bíblia diz: “E, indo eles caminhando 
e conversando, eis que um carro de fogo, 
com cavalos de fogo, os separou um do 
outro; e Elias subiu ao céu num 
redemoinho". II Reis 2: 11.

O satélite que vigia nossa alma tem 
ainda hoje o mesmo poder, cabe-nos 
obedecer à voz que fala em nossa alma 
pela consciência.

O “SATÉLITE DIVINO” abriu as portas 
da prisão e converteu o carcereiro!

Aconteceu na cidade de Filipe, na 
Grécia: “Pela meia-noite Paulo e Silas 
oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os 
presos os escutavam. De repente houve um tão 
grande terremoto, que foram abalados os 
alicerces do cárcere e logo se abriram todas as 
portas e foram soltos os grilhões de todos. O 
carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as 

portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, 
supondo que os presos tivessem fugido. Mas, 
Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não lhe 
faça nenhum mal porque todos aqui estamos. 
Tendo ele pedido luz, saltou dentro e, todo 
trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas e, 
tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é 
necessário fazer para me salvar? Responderam 
eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua 
casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e 
a todos os que estavam em sua casa. 
Tomando-os ele consigo naquela mesma hora 
da noite, lavou-lhes as feridas; e logo foi 
batizado, ele e todos os seus”.  Atos 16: 8 – 33.

O satélite divino fez surgir, um terremoto, 
abriu as portas do cárcere, soltou os presos e 
acordou o carcereiro. 

A Bíblia diz: 

Quando passares pelas águas, 
eu serei contigo; quando pelos 
rios, eles não te submergirão; 
quando passares pelo fogo, 
não te queimarás, nem a 

chama arderá em ti.
Isaias 43: 2
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Capítulo II

Sua alma precisa da orientação 
do Satélite de Deus!

Viajamos até a Europa para nos 
distanciar tanto quanto fosse possível das 
angústias do pastorado. Meu coração 
pastoral não consegue desligar das 
pessoas que nasceram na direção do 
Espírito Santo, o “Satélite Supremo”.

Ainda sinto as angústias de cada 
pessoa que conheci durante os 35 anos de 
pastorado e foi preciso me distanciar para 
sobreviver.

Mas, na primeira meia hora que 
estávamos no apartamento, que nos foi 
emprestado em Hannover, atendemos uma 
pessoa que clamava por ajuda, como quem 
esperava pela chegada do médico no 
Pronto Socorro. Mas, eu também sou 
humano e dependo inteiramente da 
orientação divina. Foi por essa razão que, 
na primeira hora de nosso repouso, 
dobramos os joelhos para clamar ao 

Senhor por socorro, por essa pessoa que 
precisava de ajuda.

Ricos e pobres, doutores, analfabetos, 
europeus, esquimós e indígenas, todos 
necessitamos da orientação do “Satélite 
Supremo”. 

O satélite da alma é Deus. ELE nos 
orienta pelo Espírito Santo, em nome de 
Jesus. 

Meu primeiro uso do GPS em Berlim

No ano de 2001, poucos dias antes de 
11 de setembro, estive em Berlim com meu 
amigo Rainer Berle e Isaí M. Hort, para 
obter nossos vistos nas embaixadas da 
Uganda, Zâmbia e Moçambique, antes de 
viajar para estes países.

Foi pela primeira vez que senti a 
facilidade de obter as informações do 
aparelho do GPS, no veículo de nosso 
amigo pastor Berle. As embaixadas dos 
respectivos países se encontravam no 
centro de Berlim, poucas quadras distantes 
uma da outra, mas como chegar ao 
endereço do próximo Consulado, na antiga 

metrópole que ainda era um canteiro de 
obras pela reunificação da Alemanha em 
1989. O GPS do veículo nos conduzia de 
uma embaixada para outra, com uma 
suave voz que apenas dizia: “A 300mt girar 
para a esquerda”. Logo continuava: 
“Encaminhe-se para a pista à esquerda”. 
“Agora girar à direita; a 50mt à esquerda”. E 
logo dizia: “Você acaba de chegar ao 
destino desejado”.

Tudo o que o motorista precisava 
fazer foi digitar o endereço correto do 
destino desejado e dirigir obedecendo 
totalmente a voz do GPS. Assim obtivemos 
rapidamente nossos vistos desejados e 
retornamos para a casa do colega pastor. 
Novamente fomos guiados pelo mesmo 
GPS, nos diferentes cruzamentos das 
autopistas na Alemanha.

O GPS do empresário que precisa ir 
de um negócio para outro, do médico que 
deve ir de um paciente ao outro, obtém 
orientação correta em sua alma?

O carcereiro que vai de uma cela a 
outra, o prisioneiro de um companheiro 
para outro, sabe dar os passos corretos?

Será bom o médico prescrever a 
medicação conhecida para este paciente? 

É bom o juiz prender, manter preso 
ou dar alvará de soltura? 

É aconselhável ao prisioneiro 
manter a amizade com o amigo que acaba 
de chegar à cela?

Para essas “esquinas” necessitamos 
da orientação do GPS de nossa alma. O 
caminho errado pode ser caminho de 
morte.

É perigoso errar ao estender
a mão para os netos?

Sim, é muito perigoso cometer 
algum erro ao abraçar um filho e os 
netos. Pais e avós podem fazer erros 
irreparáveis na educação, inclusive nos 
abraços e beijos. 

Interrompi a escrita desse livreto para 
fazer uma caminhada de oração. Caminhei 
apenas poucas quadras, o frio em 
Hannover estava quase insuportável, mas 
em minha alma ardia uma chama de 
oração, pedindo sabedoria e direção para o 
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GPS de minha alma, pois tenho diante de 
mim a responsabilidade de escrever um 
milhão de livretos. Mas, tenho uma missão 
ainda mais difícil: Ser exemplo para as 
filhas, o filho, os genros, a nora e os netos! 
Agora resta concluir a “viagem” e chegar 
bem ao porto da eternidade. 

Percebi o quanto é sério ser pai 
quando há poucos dias, encontrei um casal 
e perguntei se eles possuem filhos. Ao que 
o homem respondeu: “Não temos filhos, 
pois eu sofri muito com meu pai. Eu não 
queria ter filhos para que eles não 
sofressem como eu sofri”.

Caminhando e orando, lembrei que eu 
posso fazer erros contra a geração dos 
filhos e netos, e meus olhos se encheram 
de lágrimas, pedindo que o “satélite” de 
minha alma me desse a direção correta em 
cada abraço que dou aos filhos e netos. 

Brincando certo dia, uma neta tomou o 
celular e disse: “Polícia, venha buscar os 
avós que estão incomodando!”

Ah, como foi maravilhoso brincar com 
os filhos pequenos, agora com os netos, 
mas não podemos imaginar o que 

representa fazer algum erro, que possa 
prejudicar a alma de  crianças e velhos.

Devemos lembrar que nossos 
exemplos são como “vozes do GPS” nos 
corações de futuras gerações. 

A falta de orientação saudável da 
voz do “satélite” dos pais e avós pode 
trazer “Tsunamis” mortíferos sobre futuras 
gerações de nossas famílias.

Clama a mim e te mostrarei coisas 
grandes e ocultas que não sabes! 

Jeremias 33: 3.

Pouco antes de viajar para Europa, 
estive deitado em meu escritório, sem 
conseguir respirar direito e não suportava a 
dor. 

Clamei então ao Senhor dizendo: 
“Senhor, sua Palavra ordena que eu devo 
clamar! Ela não diz que devo lhe indicar o 
que o Senhor precisa fazer por mim. 
Apenas me convida a clamar pelo seu 
nome. Sua é a promessa que diz: 
Responderei e te mostrarei coisas 
grandes e ocultas que não sabes! Agora 

Senhor, eu não tenho nada a pedir, nem 
forças para suplicar. Cumpra sua promessa 
em mim!”

Escrevendo essa experiência, me 
encontro na Turquia, em Antália, junto ao 
mar Mediterrâneo e continuo a escrita que 
iniciei em Hannover.

É possível entender o que de grande 
e imaginável meus olhos veem e o coração 
sente na direção do “GPS de minha alma”? 

O “satélite” divino me levantou do chão 
de meu escritório e me faz escrever essas 
linhas vivendo minha primeira manhã na 
Turquia. 

Minha esposa esteve comigo a 
procura das “pegadas” do apóstolo 
Paulo e informações originais da vida do 
povo que recebeu o exemplo maior de 
evangelização, edificando as primeiras 
igrejas cristãs na Ásia Menor, durante suas 
viagens missionárias. Atos 13 a 28. 

Meus amigos e irmãos! Vocês podem 
imaginar o que meus olhos poderam 
contemplar, poucas semanas após aquele 
momento de desespero, quando parecia 
ser impossível continuar vivo? 

Parecia ser um sonho, pisar o solo das 
terras das quais ensinamos durante quase 
40 anos! Sim, eu invoquei o nome do 
Senhor estando em angústia de morte. 
Minha esposa passou mal no aeroporto de 
Guarulhos - SP. Ela foi atendida por uma 
equipe médica, mas foi liberada para 
embarcar para Europa e três dias depois, 
podemos ver as coisas grandes e ocultas 
que jamais poderíamos imaginar, 
quando eu estava passando pelo vale da 
sombra da morte em meu escritório.

O pastor Isaí nosso filho, foi quem 
conhecia essa possibilidade de fazer as 
reservas, via internet, e Deus abriu 
caminhos que jamais poderíamos imaginar.

Assim é o Senhor:
Ele promete e 

cumpre!
Experimente você 

também!



21 22

23 24

Ecos da LiberdadeO GPS da Alma

Ecos da LiberdadeO GPS da Alma

Capítulo III

Cuidado! Existem falsos satélites 
confundindo o GPS da alma!

Djessica Stefani Hort Müller, nossa 
filha, veio do seminário para nos 
recepcionar no aeroporto em Hannover. Ela 
estuda teologia e relatou-nos de momentos 
dramáticos no próprio seminário:

Um colega havia “viajado” por 
diferentes igrejas e acabou aprendendo 
algumas práticas “novas”, que ele queria 
aplicar logo em seus colegas de estudos 
teológicos. Sem a presença de algum 
pastor ou professor ordenado. Ele 
convidou os colegas estudantes para um 
momento de oração. 

O aluno convidou as pessoas a sentar-
se no meio do grupo para lhe impor as mãos 
em oração, numa sala do seminário. 
Parecia tudo normal, mas seria uma 
desobediência a Sagrada Escritura.

U m a  j o v e m  s e  l e v a n t o u  
imediatamente e saiu da sala e Djessica 

ficou com medo e logo saiu também, pois 
sentiu algo errado, estranho, inexplicável. 
Seu GPS indicava a porta de saída do 
grupo de oração, e ela saiu.

Essa foi uma atitude que todos devem 
tomar ao sentir algo estranho. Não por 
qualquer palavra, música, ou infelicidade 
de alguém no púlpito em algum culto. 

Mas, quando se percebe que algo vem 
do inimigo, das trevas, do engano e do 
desvio da Sagrada Escritura, então se 
levante e abandone o local!

É evidente que os demais não 
gostaram das atitudes das jovens e assim 
terminou o movimento “novo” de oração. 
Porque o GPS da alma das jovens dizia: 
“Sair imediatamente!” As jovens 
obedeceram a voz do GPS e nenhum 
desvio aconteceu no seminário. 

Paulo diz: “A ninguém imponhas 
precipitadamente as mãos, nem 
participes dos pecados alheios; 
conserva-te a ti mesmo puro”. 
1 Tim. 5: 22

Nossa filha não sabia por que, mas 
tinha absoluta certeza que ela estava 

obedecendo a clara ordem do Espírito 
Santo. Isso eu lhe pude confirmar no 
primeiro dia do reencontro, pois sua postura 
não foi um ato de coragem.

Q u e r o  r e l a t a r  a p e n a s  d u a s  
experiências amargas que relatei para a 
filha:

Confusa por tantas vozes que 
confundiam a igreja!

A própria Djessica, com a idade de 16 
anos, (ela não lembrava mais do episódio) 
certo dia, saiu do escritório, sentou na sala 
e estava toda confusa e nervosa, pois não 
suportava mais os exageros e a confusão 
que havia em nossa região, na igreja e em 
muitos outros países, pelas vozes de falso 
GPS.  

A filha na época, menor de idade, 
entrou em um estado de choque com a 
confusão que surgiu pelo DESVIO DA 
VERDADE BÍBLICA, e ela foi atingida.

Naquele dia segui a filha até a sala de 
nosso apartamento pastoral e lhe disse: 
“Djessica, você não quer enfrentar o mal 
com coragem e determinação, como seu 

pai foi obrigado a agir durante oito longos 
anos? Não quer defender a igreja da 
mentira, de falsas doutrinas e vozes do 
inferno? Então não posso lhe ajudar! Ou 
você participa com coragem da batalha ou 
nunca poderá achar um caminho seguro na 
vida. Escolha!”

Djessica enxugou as lágrimas naquele 
dia e até esqueceu o duro discurso de seu 
pai. Mas, no GPS da filha, o chamado para 
a batalha contra a falsificação, foi vencido 
pelo GPS da voz do Pastor Supremo.

Não tenha tempo para o diabo!

Nosso livreto exige brevidade, por 
essa razão quero limitar as considerações 
desse capítulo a um último exemplo que 
adotei no seminário em São Bento do Sul 
em 1965: 

O professor Alfredo Pfeiffer falou de 
um jovem que deveria escrever uma 
redação. Ele possuía apenas 30 minutos 
para escrever. Em sua escrita ele precisava 
dizer tudo o que sabia sobre Deus e o diabo. 
O jovem começou a descrever a grandeza 
de Deus o criador do universo, o Deus 
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Onipotente, Onisciente, Onipresente, Rei 
dos reis, Senhor dos senhores, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz...

Ao olhar para o relógio, percebeu que 
o tempo estava esgotado e não dava mais 
tempo para escrever sobre diabo. Então 
concluiu sua redação escrevendo: “Não 
tive tempo para o diabo”. Essa história 
deu-me orientação que apliquei durante 
todo meu ministério pastoral. Eu entregava 
as pessoas para Jesus e tudo quanto as 
pessoas precisavam o Senhor fez por eles. 
Sal.37:5. 

Essa é a melhor maneira de livrar as 
pessoas do diabo: “Não falando dele, mas 
de Jesus e de sua obra na cruz”. 

Não iremos gastar as páginas 
preciosas desse livrinho, para informar 
sobre táticas, astúcias, emboscadas e 
vozes falsas que o GPS de nossa alma não 
deve obedecer. Apenas saiba: 

Quando um sentimento estranho 
atinge sua alma e a voz de seu 

GPS lhe diz: “Vá embora!”
Então vá imediatamente!

Capítulo IV

Sua alma precisa da orientação 
do Satélite do céu, outro em terra

O seu satélite esta no céu em Deus 
Pai, Filho e Espírito Santo. 

Jamais interrompa sua ligação e 
nunca desligue o GPS de sua alma. 
Permita que Deus fale noite e dia em sua 
alma pela consciência.

Pensamentos como vozes celestiais, 
são as vozes do “GPS” de sua alma que 
podem falar através de avisos em suaves 
toques do Espírito Santo que você percebe. 
Obedeça e não se desvie para direita nem 
para a esquerda.

Receba as melhores informações 
no GPS de sua alma lendo a Bíblia o 
instrumento mais usado por Deus, para 
falar à nossa alma. 

Sua consciência vai lhe orientar com 
segurança pelos textos da Sagrada 
Escritura. Leia a Bíblia diariamente!

Tenha um satélite em terra!

Você não pode esperar que Deus 
mande anjos, trovões, acidentes, 
terremotos, Tsunamis ou terríveis doenças 
para somente depois obedecer ao “GPS” 
que é a orientação de sua igreja.

Seja fiel membro de uma igreja local 
séria, com orientação bíblica, onde existem 
pessoas idôneas, na direção do sacerdócio 
que possam orientar sua alma em 
momentos críticos.

Fui líder da comunidade orientando 
milhares de pessoas durante muitos anos. 
Mas, eu sempre precisei de uma igreja 
local, que me envolveu em seus laços de 
amor, no “curral” de suas doutrinas. 

Agora preciso da comunidade local 
ainda muito mais quando a “noite” se 
aproxima.

Mantenha-se fiel ao “satélite” de 
orientação de sua alma em terra: Siga a 
orientação de sua igreja, de seu pastor, 
obedeça a doutrina de sua congregação. 

Sim, a igreja falha, erra, precisa corrigir 
seus rumos, inclusive suas doutrinas. 

Novos conhecimentos trazem nova luz e 
nova orientação para a igreja e o mundo. 
Aceite correções, disciplinas, e procure o 
amor de seus irmãos. 

A igreja de Cristo é o “satélite” mais 
importante que precisamos além da 
direção do Espírito Santo.

Ouça a voz de seus pais jovens ou 
velhos! Talvez seus pais ainda sejam 
jovens ou muito idosos, em ambos os 
casos, saiba ouvir a voz do GPS de seus 
pais cristãos. Lembre do que seus pais 
faziam, diziam e ainda fazem.  Isso será de 
valor incalculável para que o seu GPS 
funcione com perfeição em sua alma.

A igreja de Jesus é o 
“satélite” mais 

importante que 
precisamos além

da direção do
Espírito Santo.



3029

31 32

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)
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Capítulo V

Digite corretamente o destino 
no GPS de sua alma!

Antes de sair para o “trânsito” digite 
corretamente o destino de sua viagem!

Na primeira esquina o GPS de sua 
alma deve saber o destino exato do final de 
seu caminho. 

Você nunca pode chegar ao céu, se 
digitou algum destino que conduz pelo 
caminho largo. 

O caminho largo e os desejos proibidos 
conduzem a morte e ao inferno. Se você 
digitou esses destinos, lá vai chegar.

Hoje é o dia de digitar o destino 
eterno no GPS de sua alma!

Hoje é o dia para mudar o destino da 
morte para a vida!

Hoje é o dia de digitar o endereço do 
céu, para obter a vida eterna, para sua alma 
imortal.

Amanhã pode ser tarde demais para 
mudar as ordens dadas por sua vontade.

Amanhã você já pode estar no 
destino. Isso pode ser o inferno.

Ainda hoje você pode digitar o nome e 
o endereço do Senhor Jesus, o Cristo, o 
Filho de Deus, que veio ao seu encontro 
através deste pequeno mensageiro, para 
lhe dizer mais uma vez: “Digite o destino 
eterno da salvação em Jesus Cristo pela 
fé.”

Seria bom assinar a seguinte oração e 
digitar definitivamente o destino correto 
almejado por sua alma. Ore a Deus 
dizendo: Senhor Jesus, eu suplico que 
inscreva meu nome no LIVRO DA VIDA, 
apague todos os meus pecados pelo  
poder de seu sangue derramado, na     
Cruz do Calvário por nossos pecados.               
Hoje eu _____________________________
aceito suas ordens e quero seguir pelo 
caminho estreito na orientação do Espírito 
Santo.  Amém. 

___________________________________
Data e sua assinatura

(Guarde a oração para sua recordação)

Como Alguém pode tornar-se 
uma nova criatura? João 3: 1-7

Como é possível ter seu nome escrito 
no livro da vida? Apc. 20: 12-5.

Como você pode obter certeza da 
salvação apesar de todo seu passado em 
pecados? A Bíblia diz:

1º   “Se com tua boca confessares 
ao Senhor Jesus, e em teu coração creres 
que Deus o ressuscitou dos mortos, será 
salvo”. Rom. 10: 9.

2º “Se confessarmos nossos 
pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar 
os pecados e nos purificar de toda 
injustiça”. 1 João 1: 9.

3º  “Quem ouve a minha palavra e 
crê Naquele que me enviou tem a vida 
eterna, não entrará em condenação, mas 
passou da morte para a vida”. João 5: 24.

Dobre seus joelhos agora em oração e 
aceite Jesus como seu Salvador pessoal, 
confesse sua fé para seus amigos e 
familiares e será salvo.  Amém.

Envie seu testemunho ao nosso endereço.

Com uma oferta de
R$ 65,00 você pode 
solicitar o envio de 
200 livretos, com 
diferentes temas.

Ajude o grupo
evangelístico de sua 

igreja!


