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Mário, isso também é graça de Deus!

C e l e b r a n d o  m e u  s e x a g é s i m o  
aniversário, na Alemanha recebi o cartão 
com os três macacos: 

O primeiro tem os ouvidos tapados 
para não ouvir nada. O segundo colocou as 
mãos diante dos olhos para não 
enxergar. O terceiro, com a boca tapada, 
para não dizer nada. (A origem dos três macacos 
tem a origem no século VIII. Não trataremos da 
crença de “sabedorias” de vacas, macacos e animais 
sagrados, como incorporação de deuses da Índia, 
mas da sabedoria revelada na Bíblia Sagrada).

No verso do cartão dizia: “Mário, isso 
também é graça de Deus.” Entendi muito bem 
o que a pessoa queria me dizer, com muito 
amor, após uma década de lutas contra 
heresias que só findaram com meu infarto. 

Porém, jamais podemos encobrir nossa 
percepção diante da maldade que chega 
como “Tsunamis” ou é apenas uma “fofoca” 
mentirosa contra um amigo ou inimigo. Não 
podemos deixar o “Tsunami” de línguas 
maldosas destruir nossos amigos nem os 
inimigos.

Não consigo aceitar como “conselho 

sábio” uma atitude que induz a erros 
fatais em várias circunstâncias da vida. 

Talvez você desejaria perguntar agora: 
“Pastor Mário, você nunca disse:” Eu 
não quero mais ouvir, nem saber nada 
desse assunto, e que ninguém fale mais 
disso diante de mim?”  

Sim, inclusive em assuntos gravíssimos 
de ordem infernal. Mas, jamais aceitei 
t a p a r  m e u s  o u v i d o s  d i a n t e  d a  
manifestação da “serpente”, jamais 
consegui fechar os olhos diante do “fogo” 
infernal ao atingir famílias e comunidades.  

Quando dei por mim, lá estava eu 
falando, atacando e se necessário fosse, 
lutando contra o mal até a morte. Pastor 
que não é mercenário, não foge ao ver 
chegar o lobo. João 10: 11 – 14. 

A Sagrada Escritura diz: “O lugar dos 
covardes... será o lago que arde como  
fogo e enxofre. Apc. 21:8.

O que diz diante de uma cancela, antes 
dos trilhos do trem? “Pare, olhe, escute.” 
Imagine os três macacos diante de uma 
cancela como sinal de trânsito! Seria 
indução ao suicídio.

Jesus ouviu, viu e falou 
pregado na cruz

Jesus o Mestre pregado na cruz 
ouviu as blasfêmias do povo, viu a 
multidão se divertindo com a crucificação 
e morrendo falou: “Pai, perdoa-lhes, pois 
não sabem o que fazem.” Luc. 23: 34 e 43.

Existem situações quando não 
podemos agir, mas não temos o direito de 
tapar ouvidos, olhos e a boca, pois o “mal 
alheio” deve obter socorro ou é preciso 
denunciá-lo. Por menor que seja o sinal da 
percepção, podemos evitar uma tragédia 
se conseguirmos indicar o sinistro que 
está começando.    

A atitude dos macacos é sabedoria?
Devemos sair dos programas indecentes 
da internet que joga lixo em nossa mente, 
mas não resolve fechar os olhos. É 
preciso desligar o som e fechar o 
programa.  

Trata-se de uma “meia verdade”, 
mas meia verdade não é uma mentira 
completa? Sim, existe uma “pequena” 

verdade: “não ouça, não veja e não fale o 
mal”, em relação a heresias. Paulo diz que 
devemos fazê-las calar. (Tito 1:11) porque 
andam pervertendo casas inteiras. 

Dessas pessoas a Escritura nos 
aconselha fugir. 2 Tim. 3:5-6. 

A “sabedoria” que induz ao
erro há 1.200 anos está

fazendo adeptos

Na política ninguém ouve, vê, ou fala 
da fraude, pois espera chegar lá também. 

Diante do tráfico ninguém ouve, 
ninguém vê, nem denuncia. Com isso o 
mal tem trânsito livre. Será sábio permitir 
que nossos filhos embarquem nesse 
caminho?

Os omissos que se calam podem 
levar pessoas inocentes a forca pela boca 
calada da única testemunha ocular.

Pastores aderiam a omissão e como 
covardes calados, abrem a porta ao “lobo” 
porque não ouvem, não veem e não falam.
“É só paz e amor e meu salário.”Apc. 21: 8
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Capítulo I 
Fechar ouvidos, visão e a 

boca é erro fatal!

Segundo dados da Organização 
Mundial de Saúde, mais de 15 milhões de 
brasileiros têm problemas de audição. 
Nesses números estão incluídos os 12 
milhões com mais de 65 anos de idade, 
que sofrem algum grau de perda auditiva.

Porém os piores deficientes são 
aqueles que não querem informações e 
não aceitam comunicar o mal. Atitudes 
assim podem levar inocentes a prisão e a 
morte.

Exemplo: Maria ouviu o último 
suspiro da vizinha maltratada pelo 
marido, ela viu o homem sair disfarçando 
o crime, mas ela mente dizendo que não 
ouviu, nem viu alguém suspeito. Na 
verdade ela tapou a boca para a verdade e 
a abriu para a mentira criminosa, talvez 
para ficar com o vizinho. Isso seria um  
erro fatal. 

Os animais ouviram, enxergaram e 
conclamaram a bicharada em fuga.

Em Khaolak, a 80 quilômetros ao norte 
de Phuket, na Tailândia, elefantes que 
levavam turistas, ficaram agitados 
momentos antes de o tsunami atacar. Os 
elefantes fugiram para terras mais altas, 
alguns escaparam dos seus grilhões 
levando com eles quatro turistas 
japoneses.

Um oficial do Parque Nacional de 
Khaolak, comentou que nenhum animal 
foi encontrado morto no local, eles tinham 
fugido para as colinas. Da mesma forma, 
na região sudeste do Sri Lanka, no Parque 
Nacional Yala funcionários do local 
narraram que os tigres, elefantes, búfalos, 
macacos, e diversos outros animais, 
escaparam ilesos.

Infelizmente os humanos ficaram 
brincando nas praias, vendo as 
maravilhas dos peixes saltando na areia, 
mas não havia quem ouvisse, enxergasse 
e comunicasse a vinda do mal. 

Não querer ouvir
é covardia! 

Essa atitude foi o mal do povo que 
sucumbiu no dilúvio. 

O povo viu Noé, o velho homem de 
Deus, construir a arca em terra seca. Eles 
ouviram as machadadas dos filhos de 
Noé, que derrubavam árvores para a 
construção da Arca. 

O povo também ouviu a pregação de 
Noé durante mais de cem anos, mas 
nenhum outro homem se deu por avisado 
pela pregação de Noé e convocou sua 
família para cooperar na construção da 
Arca, até que chegou o dilúvio e levou a 
todos.  (Gen. capítulos 6 à 9) 

Deus não tapou seus ouvidos diante 
do mal de Sodoma. Ele mandou dois 
anjos para ver de perto o que estava 
acontecendo. O povo não quis ouvir, nem 
saber o que os seres celestiais tinham a 
dizer, então fogo e enxofre caiu do céu e 
consumiu com todos. (Gen. cap. 18 e 19). 

Consequências terríveis para
quem não quer ouvir!

Após sofrer problemas cardíacos, 
meus amigos de muitas partes do mundo 
me “animavam” com conselhos dizendo: 
“Pastor Mário, você se empenhou, sofreu, 
chorou e batalhou até enfartar, agora 
chegou a hora de usufruir...” Isso foi amor 
puro de meus irmãos. Mas na batalha pela 
sã doutrina, o que me deixou triste foi que, 
teólogos, presidentes e conselheiros de 
diretorias não quiseram ouvir o mal que se 
aproximava. 

O mal que invadiu a igreja na primeira 
década do terceiro milênio, ninguém deles 
aceita comentar: Extorsão de dinheiro 
desde os púlpitos com orações, pastores 
processaram suas igrejas na justiça do 
trabalho pelas orações que fizeram por 
enfermos, criaram facções, divisões, ódio 
entre irmãos... O neopentecostalismo 
surgiu como “rolo compressor” do 
Anticristo e invadiu a igreja de Jesus 
Cristo, do pólo Norte ao Sul.
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A “lição” dos três macacos não  
serve para as crianças nem para

os idosos no leito da morte!

Os humanos, ricos, pobres, letrados e 
analfabetos tem o dever sagrado, de 
perceber e agir até onde a saúde os 
permite. Temos o dever de dar ouvidos ao 
barulho do guizo da cascavel ou ela nos 
atacará. Devemos comunicar a “boca de 
fumo”, denunciar a fofoca caluniadora, a 
fraude... 

A sabedoria dos três macacos foi bem 
aceita no mundo inteiro, desde que surgiu 
na Ásia no século VIII, em terras onde se 
acredita que os animais incorporam os 
deuses, tendo livre atuação nas cidades e 
em templos. Essa sabedoria nem mesmo 
os macacos aceitariam. Nunca eles 
deram os direitos autorais para usar suas 
imagens, para transmitir uma mensagem 
que colocaria em risco a sua espécie.

A atitude de não ouvir, ver e falar do 
mal não serve para líderes cristãos, nem 
para pagãos. Com essa atitude estariam 
conduzindo seus povos para a desgraça. 

Capítulo II 
Ouça! Ouça! Ouça!

“Quem tem ouvidos ouça o que o 
Espírito diz às Igrejas.” Apc. 2: 7

Essa foi uma determinação para as 
igrejas do Apocalipse, repetida sete 
vezes, nos capítulos 2 e 3.

O que o Espírito Santo diz às igrejas é 
da maior importância para toda a 
sociedade. 

Jesus disse que haveria mais rigor para 
os que não queriam ouvir, do que para os 
sodomitas. Luc. 10: 10 – 12. 

Não querer ouvir na hora do sinistro 
pode custar a própria vida; pior é 
quando deixamos morrer pessoas 
inocentes por não querer ouvir o que o 
ouvido já percebeu. Na maioria dos casos, 
isso é crime que ninguém assume, mas 
todos que assim procedem serão 
surpreendidos no Juízo Final.

Não querer ouvir é pecado de 
omissão! Os surdos espirituais morrem 
por que não querem ouvir e isso é suicídio 
de sua alma.

Ouça o que o 
E s p í r i t o  d i z  a s  
igrejas! Apoc. 2: 7.

Ouça a voz de 
D e u s  q u e  f a l a  
suavemente em sua 
alma. Isaías 30: 21.

Ouça as Escrituras anunciando a 
salvação para sua alma. 2 Tim. 3: 16.

Ouça o toque da trombeta dos 
atalaias de Deus, alertando para salvação 
de sua alma. Ezequiel 33: 3 - 4.

Ouça os rumores do fim dos tempos 
e prepare a sua alma para o grande dia do 
julgamento. 2 Pedro 3: 10 - 13.

Ouça o que os ouvidos de sua alma 
estão ouvindo agora mesmo e busque a 
graça de Deus enquanto ela se pode 
achar. Hebreus 4: 7.

Conheci uma pessoa que dizia: 
“Prefiro não ir à igreja para não ouvir, pois 
serei responsabilizado pelo que eu sei, 
portanto prefiro não saber para não 
dever.” Engano! Erro fatal! (A pessoa 
costumava entrar na igreja e pegava no 
sono, talvez para não ouvir.)  

Quem procede assim, pode ser 
queimado porque se virou na cama e não 
quis ouvir o que seus ouvidos acusaram 
como um possível sinistro. Uma coberta 
sobre os ouvidos pode ser culpada pelas 
cinzas da própria casa.

A Escritura diz: “A mente deste povo 
está fechada, eles taparam os ouvidos e 
fecharam os olhos. Se eles não tivessem 
feito isso, os seus olhos poderiam ver e os 
seus ouvidos poderiam ouvir, sua 
mente poderia entender, eles voltariam 
para mim e eu os curaria”. Mt. 13: 14 – 15. 

Acabando de escrever essas linhas, a 
secretária chamou pelo telefone interno, 
dizendo que chegou uma senhora e 
deseja falar com o pastor Mário. Meu 
plantão pastoral já não existe mais desde 
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o infarto, mas atender emergências, 
principalmente espirituais é meu 
privilégio, às vezes até a caminho do meu 
médico, posso orar por alguém que está 
em outro hospital.

Silvana desejava contar da alegria 
de sua salvação: Ela contou que, como 
recém-casada, residia no Paraguai e foi 
ouvir um LP do conjunto Ecos da 
Liberdade. Ouviu a faixa N° 9 do Volume 7 
que diz:

Sei que sou nada, do pó eu nasci,
Mas tu me amas, pois morrestes
por mim. Junto a cruz somente posso
expressar: Eu te pertenço ó Senhor!
As minhas mãos te estendo,
A minha vida te entrego,
A minha alma é tua, ó Senhor. (bis)
Eu sou teu. 

A música fez Silvana vibrar em sua 
alma, pois “ouviu” o que nunca havia 
percebido.

E ela disse: “Então fui da casa de meu 
pai para minha casa. Caminhando num 
belíssimo dia de sol, com céu azul 

maravilhoso, olhei para o céu e não 
conseguia entender como podemos 
estender as mãos para Deus, e o Senhor 
que mora lá no alto céu, vai estender a sua 
mão.” Silvana concluiu sorrindo: “Isso foi 
maravilhoso!” 

Pela primeira vez em sua vida ela 
“ouviu” a voz de Deus. Sua alma se 
encheu de alegria, pois Deus lhe falou e 
ela ouviu a sua voz, que inicialmente lhe 
parecia ser impossível.

Após essa experiência Silvana foi ao 
dentista e para sua surpresa, o Dr. tirou 
uma Bíblia de sua gaveta, abriu o 
Evangelho de Marcos e pediu que ela 
lesse cap. 16: 16. 

Mas, Silvana disse: “Dr., posso dizer de 
memória, pois eu aprendi esse versículo 
na aula de confirmação. “Não.” Disse o 
dentista. “Leia o que está escrito na 
Palavra de Deus.” 

Ela tomou a Bíblia e leu o versículo que 
diz: “Quem crer e for batizado será 
salvo, quem porém não crer será 
condenado.”

Ela sentou na poltrona do dentista que 
fez seu trabalho normalmente. Mas, assim 
disse Silvana: “Eu saí transformada da 
poltrona odontológica.” 

Ao ouvir o disco do conjunto ela ouviu a 
voz do Senhor, caminhando e olhando 
para o céu azul, ainda um tanto incrédula 
que o Deus do céu e da terra falaria a sua 
alma, mas quando leu a sua Palavra, ouviu 
e viu pela fé, e Deus lhe abriu o 
entendimento da alma e ela foi curada, 
como diz o Evangelho de Mateus 13: 14-15.

É maravilhoso ouvir a 
voz de Deus no segredo 

de sua alma!
Peça a Deus que

Ele faça ouvir a SUA voz 
nas encruzilhadas de 

sua vida.
Ouça! Preste Atenção!

Minhocas ouvem no subsolo da terra?

No grande terremoto de Lisboa em 
1755, o filósofo alemão Immanuel Kant, 
observou que uma multidão de minhocas 
foi vista sair do subsolo perto de Cádiz, 
ao Sul da Espanha, oito dias antes do 
desastre atingir Portugal e parte da 
Espanha. As minhocas não possuem 
ouvidos, mas estavam com seus 
“sensores” atentos e perceberam a 
aproximação de uma catástrofe e fugiram 
do subsolo para um lugar mais seguro.

O terremoto que destruiu Lisboa foi 
seguido de um tsunami com ondas de até 
15 metros, e causou a morte de ao menos 
60.000 pessoas em Portugal, e 5.000 na 
região da Espanha.

As minhocas estavam atentas no 
subsolo da terra. Como nós os humanos 
poderíamos ficar por um só minuto, com a 
audição tapada, para não perceber o mal 
que se aproxima de nossas famílias?

Se minhocas fogem do mal, por que 
nós taparíamos nossos ouvidos?
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Tubarões percebem a
vinda de um furacão?

Em 2006, nas águas do litoral da 
Flórida, nos Estados Unidos, 14 tubarões 
galha-preta, eletronicamente marcados, 
foram observados saindo do seu território 
em Sarasota.

D u r a n t e  o s  q u a t r o  a n o s  d e  
monitoramento, 12 horas antes do furacão 
Charley fustigar a região, os tubarões se 
mantiveram afastados da área e ficaram 
distantes por mais de duas semanas, 
antes de voltarem aos seus habitats. Será 
que estes peixes sentiram a chegada do 
furacão? Os fatos dizem que sim.

A atitude da mãe galinha
com seus três pintinhos

Em viagem ao Rio Grande do Sul, 
e n t r a m o s  p a r a  P a l m i t o s - S C  e  
circulávamos com nossa camioneta numa 
rua muito estreita. Repentinamente uma 
galinha choca saltou do barranco e três 
pintinhos a seguiam. A mãe galinha correu 

até ao meio da rua, viu que seus pintinhos 
não conseguiriam escapar dos pneus do 
veículo. Então deu a volta, abriu as asas 
em sinal de proteção e esperou a morte.

A  a t i t u d e  d a  m ã e  g a l i n h a  
impressionou-nos: Ela ouviu e viu o mal se 
aproximando, decidiu clamar por 
misericórdia, dizendo ao motorista: “Se 
não puder salvar-nos, morreremos 
juntas.” Parei a camioneta e nós vimos um 
dos mais belos exemplos de uma “mãe 
ave” que cruzou a rua diante de nossos 
olhos com os seus três pintinhos.

Infelizmente os humanos tomam 
atitudes “covardes”, se fingem de 
surdos, cegos e mudos, abrindo assim 
caminhos para o mal que defrauda os 
cofres públicos, assalta os aflitos tomando 
seu dinheiro em troca de indulgência, 
vendendo poltronas de ouro nos céus e 
carros novos na garagem.

Mais terrível que o assalto é o silêncio
dos sinceros que não defendem seus 

semelhantes.

Jamais tape seus ouvidos 
totalmente!

Ao ouvir um grito agudo, pode ser que 
seu vizinho esteja torturando a esposa ou 
estuprando a sua filha. Você vai tapar os 
ouvidos ao ouvir o grito?

Acabo de assistir um canal de TV da 
Alemanha com a ministra da justiça e 
autoridades policiais, discutindo a soltura 
de presos de alta periculosidade.

A informação que mais me chocou foi 
que os abusos sexuais praticados por 
familiares estão em estado alarmante.

É crime tapar os ouvidos diante dos 
gritos de uma criança que está sendo 
estuprada pelo pai ou padrasto? Sim ou 
não? Sua resposta vale como julgamento 
de nossa pergunta: É “sabedoria” tapar os 
ouvidos diante do mal?

A bíblia diz: “Aquele que sabe que 
deve fazer o bem e não o faz, nisso está 
pecando.” Tiago 4: 17. 

Capítulo III
Veja! Veja! Veja!

Veja, dê atenção 
e elimine qualquer 
faísca do mal que 
possa incendiar sua 
alma. Heb.10: 27. 

Veja o fogo do 
inferno e não caia 
nele. Luc.16: 24 – 31.

Veja o perigo se 
aproximando de sua 

família antes que entre pela janela. 
Podemos imaginar alguém que 

enxerga o início de um circuito, na rede 
elétrica de sua casa tapar os olhos 
esperando o que vai acontecer? 

Eu vi as chamas de fogo de um 
antigo lampião a querosene lançar as 
primeiras chamas de fogo para o alto e 
faltavam apenas centímetros e as 
labaredas teriam atingido o depósito de 
palha seca guardada no alto do galpão. 

João10:1
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Então gritei: “Pai, veja o fogo do 
lampião!” 

Isso aconteceu quando eu tinha 
apenas 6 ou 7 anos de idade. Em poucos 
instantes o pai retirou o lampião e nada 
aconteceu ao patrimônio da família, que 
estava iniciando estabelecer-se em 
Curitiba. Uma criança viu, chamou por 
socorro e não fechou os olhos diante do 
perigo. Assim salvou a propriedade da 
família. 

32 homens deixam suas casas
“pegar fogo” enquanto tomam cerveja!

Contamos 32 homens nos bares de 
nossa cidade em uma noite, num trajeto 
de três mil metros. Enquanto os homens 
se deleitavam no sabor da cerveja, (a 
droga mais traiçoeira das bebidas) em 
casa as esposas enfrentavam problemas 
com os filhos menores, adolescentes, 
jovens, e com sua própria saúde. Muitas 
caminharam nervosas até a janela para 
ver se o marido já estivesse chegando. 
Mas, naquela noite os amigos estavam 

animados como nunca e trouxeram mais 
algumas garrafas.

Fogo começa no copo de cerveja?

Quando os homens chegaram em 
casa, já estavam nervosos e não 
aceitaram críticas... e assim começou a 
“chama” do sinistro de várias famílias.

Mas, até mesmo as igrejas tapam os 
olhos para não ver o início dos incêndios de 
suas famílias e fazem festas com bebidas 
alcoólicas, para juntar dinheiro. Quando as 
labaredas já estão altas, é tarde para 
chamar os bombeiros, pastores, polícia...

Poucas pessoas veem que o início 
do “fogo”, que destruiu centenas de 
famílias, começou no copo da cerveja...

Um casal viu a foto do berço de seu 
filho debaixo da mesa, no salão de baile 
coberta com garrafas de cerveja. Os olhos 
dos pais se abriram ao ver a “chama” que 
eles estavam incendiando na alma de seu 
bebê. O menino da foto já está na 
eternidade. Faleceu aos 30 anos de idade 
de leucemia, mas ele e sua geração 
acharam os caminhos de Deus, pelos 

olhos dos pais que se abriram ao ver a foto 
de seu filho debaixo de uma mesa coberta 
de bebidas alcoólicas.

Jesus aconselhou a igreja que 
comprasse colírio para enxergar.

                                                     Apc. 3: 18

É  t e r r í v e l  s o m e n t e  t o m a r  
conhecimento da história da Santa 
Inquisição, que com cegueira espiritual da 
cúria eclesiástica, fez correr muito sangue 
e causou terror do inferno, que abalou a 
humanidade durante séculos.  

Procurando informações referentes a 
Santa Inquisição encontrei a pergunta na 
internet: “Quem matou mais pessoas, o 
Holocausto ou a Santa Inquisição ...”

Não queremos tratar dessa questão, 
basta que estejamos conscientes do terror 
que a “cegueira espiritual” causou.

Faltou alguém para “ver” a dor das 
pessoas queimadas nas fogueiras. 

Faltou alguém que “olhasse” o povo 
com o amor de Deus, para apagar o 
fanatismo da Cúria Eclesiástica.

Faltou gente que visse as “chamas 
da Inquisição” e gritasse por socorro!  

Foi preciso surgir o monge Martinho 
Lutero, (1483-1546) para pregar 95 teses 
de sua visão, na porta da igreja do Castelo 
de Wittenberg em 31 de outubro de 1517.

A cegueira espiritual leva o mundo a 
praticar holocaustos em nome de Deus.

A cegueira espiritual leva os 
governos a Anarquia e ao Comunismo que 
causou milhões de assassinatos. 

Cegueira da alma  conduz a 
genocídios sem dó nem piedade e faz da 
vida humana uma antessala do inferno.

A Bíblia diz: Estejam alerta e fiquem 
vigiando porque o inimigo de vocês, o 
diabo, anda por aí como um leão que  
ruge, procurando alguém para devorar. 
Fiquem firmes na fé. 1 Ped. 5: 8-9.  

Oração: Senhor abra nossos olhos 
espirituais! Dê-nos visão clara diante de 
perigos, antes que prejudiquem nossa alma. 

Pedimos em Nome de Jesus, que todos os 
que lêem este mensageiro, possam ver a clara 
luz da graça divina sobre a sua vida. Amém.

Ecos da Liberdade - Ouça, Veja, Fale! Ecos da Liberdade - Ouça, Veja, Fale!

Ecos da Liberdade - Ouça, Veja, Fale!Ecos da Liberdade - Ouça, Veja, Fale!



25 26

27 28

Capítulo IV
Fale! Não se cale!

                                                At.18: 9 - 10

Seu filho de três 
anos de idade corre 
em direção de uma 
garrafa de vidro 
quebrada. Você fala 
ou se cala?

A f i l h i n h a  d o  
vizinho brinca ao redor 
de um poço com a 

tampa de madeira apodrecida. Você fala 
ou grita por socorro?

Eu vi meu irmão caindo no poço e 
jamais esqueci meu grito por socorro e a 
salvação imediata.

Seu f i lho saboreia um doce  
inexistente em sua casa. Você fala ou se 
cala? Talvez ele roubasse ou ganhasse um 
“presente” de um tio pedófilo? 

Seu filho está com uma câmera 
fotográfica ou aparelho celular novo. Você 
fala ou se cala? Questione de onde ele 
conseguiu os aparelhos.

Escrevendo essas linhas fomos 
comprar uma câmera fotográfica. 
Escolhendo entre uma e outra marca, o 
vendedor disse triste: “Me roubaram do 
balcão uma máquina como essa...” Três 
jovens de boa pinta chegaram ao balcão e 
o aparelho de alto valor sumiu. O 
vendedor  ce r tamen te  teve  que  
reembolsar o prejuízo para a loja. 

Suponhamos que você encontra no 
quarto de seu filho, uma máquina 
fotográfica, um celular novo, um calçado... 

Você fala ou se cala e permite que seu 
filho assalte seus próprios pais nos 
próximos dias, somente porque você 
preferiu não ouvir, não ver e também não 
falar do mal? 

Quanto tempo vai demorar até que 
você seja chamado para ver seu filho no 
presídio? É “sabedoria” não ouvir, não 
enxergar e não falar do mal? Em alguns 
casos talvez já seja tarde demais falar    
ou gritar por socorro e seremos 
responsabilizados se fomos omissos por 
haver tapado os ouvidos e os olhos diante 
do mal de nossos filhos.

Pastor se cala ou fala?

Na inauguração da Iglesia de Jardin 
América, Argentina, o orador convidado foi 
Bill Konstantopoulos, USA. Ele é grego de 
nascença conhece a Bíblia no original 
grego.

No culto de inauguração ele contou a 
experiência de um pastor, que chegou ao 
púlpito com três mensagens. Um sermão 
estava no bolso direito de seu paletó, o 
outro no bolso esquerdo e o terceiro na 
Bíblia.

Ao tomar lugar atrás do púlpito, olhou 
para a comunidade e viu um irmão muito 
querido, que ofertava muito dinheiro e ele 
descartou seu sermão no bolso direito, 
pois certamente após ouvir esse sermão, 
aquele homem nunca mais daria suas 
ofertas generosas.

Olhou para o lado esquerdo, viu um 
irmão “tão amável” que certamente se 
ofenderia se ele pregasse o sermão que 
estava no bolso esquerdo. Então olhou 
para o meio do templo e viu outra pessoa 

muito importante, essa de modo algum 
compreenderia o sermão que estava em 
sua Bíblia. Quando chegou a hora da 
mensagem o pastor disse: “Irmãos, hoje 
não teremos sermão. Vamos ter apenas 
um culto de louvor.”

Então cantaram e cantaram até 
preencher o horário do culto, pois o pastor 
não queria ofender ninguém com seus 
três sermões preparados. 

Certamente esse foi um dos piores 
pastores que dirigiu aquela igreja. 

Não falar pode levar inocentes a morte!

Suponhamos que 
o engenheiro civil, 
um senhor de 90 
anos de idade, foi o 
responsável pela 
construção da Ponte 
Rio Niterói. Somente 

o idoso engenheiro sabe da falha na 
estrutura arquitetônica que ocorreu no 
alicerce de um pilar central. Durante 
décadas de sua vida ele não esqueceu a 
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falha que compromete a segurança após 
30 anos de uso. Unicamente ele, o idoso 
engenheiro ainda sabe do ocorrido.

Ao acordar certa manhã, ele se lembra 
que o tempo útil daquele pilar já passou. O 
idoso engenheiro deveria tratar de 
sinalizar a pista com labaredas de fogo 
nos dois sentidos, deitar-se no meio da 
pista, impedindo com isso que os veículos 
mergulhassem para o abismo.

Seria melhor morrer sozinho como 
engenheiro responsável, que cometer o 
pecado da omissão.

A Ponte Presidente Costa e 
Silva - Rio Niterói, foi 
inaugurada em Março 1974 
com 13,3 Km, e atravessa a 
baía de Guanabara.

A superestrutura é, em 
sua maior parte, de vigas de 
concreto, mais os três vãos 
centrais de 200m, 300m... 

Dirigi a construção de um templo e 
dei a ordem para a demolição do mesmo 
com uma pá carregadeira. Só estive 
aliviado após a queda do templo, pois eu 
sabia de uma deficiência na estrutura, que 

não poderia permanecer por mais de 20 
ou 30 anos. O que poderia acontecer se 
eu calasse? Muitas pessoas poderiam 
morrer na queda do telhado. Calar-se 
pode se transformar em crime do único 
pastor que sabia da deficiência de uma 
viga no telhado.

Fale! Não se cale!

Essa foi a ordem divina que Paulo 
recebeu quando estava decidido de se 
calar e abandonar a cidade. At.18: 9 - 10.

E l e  e s t a v a  d e s a n i m a d o  p o r  
perseguições, prisões e açoites, e 
finalmente resolveu abandonar a cidade de 
Corinto. Quando, porém Deus lhe falou de 
noite: “Não temas, fala e não cales...” ele 
permaneceu por mais um ano e seis meses 
na cidade. V.11.

Pastor, você vai falar ou ficar calado 
diante do mal que está chegando como 
“tsunami” contra seu rebanho?

Pai, você vai abraçar seu filho com 
carinho, talvez ajoelhar-se diante de sua 
cama, mas abrirá sua boca falando ao seu 

filho as palavras da vida? Talvez é 
necessário que você chore em silêncio 
diante de sua cama. É possível que seja 
necessário pedir perdão dos seus erros, e 
confessar que sua vida não foi exatamente 
um exemplo, mas que ele, o seu amado 
filho(a) não deve trilhar pelo caminho que o 
pai e a mãe reconheceram como caminhos 
da morte. Seja humilde! Deus dá graça 
aos humildes. Tiago 4: 6.

Ouvi de pessoas que não conseguiam 
ajudar seus familiares, então dobravam seus 
joelhos, buscavam ao Senhor nos momentos 
de intercessão da comunidade, e a todos que 
hoje encontram, elas tem somente um 
conselho: “Você não sabe mais o que fazer? 
Ponha os joelhos no chão e humilhe-se nos 
momentos de intercessão de sua igreja.” 
Sem palavras, conselhos, sermões, 
ameaças... apenas os joelhos no chão.

Em muitos casos é aconselhável não 
contar por quem você está orando. Diga-
o somente para Deus. Fale somente diante 
de Deus. Mas, não se cale, fale com Deus 
em nome de Jesus, não se cale. E você 
verá a glória de Deus em sua própria casa! 
Amém. 

Ouça a voz de Deus! Veja os sinais 
divinos que Deus faz reluzir em sua 
alma! Fale para seus amigos e familiares 
daquilo que a voz de Deus lhe falou!

Ouça a mensagem que Deus lhe faz 
ouvir em sonhos, visões, em sua Palavra...

Veja os perigos, as oportunidades e 
talvez a última chance que Deus lhe mostra! 

E fale com veemência o que você 
reconheceu, talvez seja sua última 
oportunidade. Entre em ação agora 
mesmo, talvez de joelhos em oração. E 
escreva-nos de sua decisão.

Mário Hort

Atenção liga de leigos e pastores!
Oferecemos Ecos da Liberdade 
para estudos, mensagens, no 

rádio, igrejas, presídios... 
Solicite os temas desejados, os 

enviaremos grátis na quantidade 
que o seu grupo precisa.
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