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Deste Planalto Central, desta solidão que em
breve se transformará em cérebro das altas
decisões nacionais, lanço os olhos mais uma
vez sobre o amanhã do meu País e antevejo
esta alvorada, com fé inquebrantável e uma
confiança sem limites, no seu grande destino.

Brasília, 2 de Outubro de 1956
Juscelino Kubitscheck de Oliveira

Mário e Washinton Natalia e Núbia

Hotel Garvey - Valdei Estudio VAN - Brasília

Vocal Ellos

Gravando para a rádio na Catedral de Brasília



Ecos da Liberdade - As Leis do Planalto dos Céus

Esta “solidão” em breve se

transformará em Cérebro!

Viajamos de veículo 2.100 km desde
Curitiba, via M. C. Rondon, PR, até
chegar ao Planalto Central do Distrito
Federal de Brasília, para decifrar as “Leis
do Planalto do céu”, que devem ser
obedecidas pelo “cérebro” do Planalto
dos Três Poderes de Brasília e observa-
das em cada atitude de sua e minha vida.
Em 1980, retornando de Itaituba, PA,
com o conjunto Ecos da Liberdade,
chegamos até Brasília. Na oportunidade
li a frase visionária do Ex-Presidente
Juscelino Kubitscheck de Oliveira, que
diz:
Deste Planalto Central, desta solidão que
em breve se transformará em Cérebro das
Altas decisões nacionais, lanço os olhos
mais uma vez sobre o amanhã do meu
país e antevejo esta alvorada, com fé
inquebrantável e uma confiança sem
limites, no seu grande destino.
Brasília, 2 de outubro de 1956.
Juscelino Kubitscheck de Oliveira.

A “solidão” se transformou em 2,5
milhões de habitantes

É difícil de descrever a emoção que eu
senti ao me posicionar diante do Museu
Histórico de Brasília, em frente ao Palácio
d o P l a n a l t o e
gravar as palavras
do ex-presidente
Juscelino Kubits-
check de Oliveira
para a rádio.
No dia 02 de outubro de 1956, Juscelino
tinha diante de seus olhos uma “solidão”,
porém ele já sentia saudade do passado.
Ao mesmo tempo seus “olhos se inspira-
vam no que antevia como alvorada sem
limites no grande destino da nação.”
Segundo IBGE, em 2010 os primeiros
resultados Brasília possuía 2.570.160
habitantes, que ocupam o “Planalto

Central da Solidão, que se transformou em
“cérebro” das altas decisões” no plano
Piloto que responde pelo Brasil.
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A “solidão” e a ausência das leis
do Planalto do Céu em Brasília!

Existe uma “solidão” das leis nos
corações dos homens/mulheres de
Brasília, dos estados e das câmaras
municipais. Nestes “planaltos” devem ser
ditadas as leis para a nação, fundada sob

o s í m b o l o d a
Cruz de Cristo,
p e l o F r a d e
H e n r i q u e d e
Coimbra, no dia
26 de abril de
1.500.

Somos uma nação cristã, evangeliza-
dora e responsável pelo imenso “torrão”
de terra abençoada.
Nossas terras são reservas como
pulmão do mundo e fontes de águas
doces, com terras frutíferas, para dar
alimento aos povos do mundo. Esse dom
natural e gratuito é uma lei do Planalto
do céu, para a “pérola” verde e gigante
chamada: Brasil.
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Percebemos as elevadas leis que o
“cérebro” do
governo de
Brasí l ia e
d o s
municípios,
d e v e
r e s p e i t a r
produzindo
com a terra,
a nós confiada para o sustento da
humanidade?

Gen. 1: 27 – 28 e 2: 15 e 23.

Que fomos buscar em Brasília?

O prefeito de nossa cidade no dia da
inauguração de nosso templo, referindo-
se ao pastor Mário disse: “Gente, este
homem marcou uma audiência no meu
gabinete e não teve nada para solicitar,
apenas chegou como amigo, para clamar
pelas bênçãos de Deus, no início de
nosso governo!”
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Não viemos buscar nada em Brasília,
apenas pedimos a Deus, graça e miseri-
córdia pelas Leis do Planalto dos Céus.
Percebemos um terrível desvio e
abandono das Leis do Planalto dos Céus,
e onde isso aconteceu, a história foi
mudada pela interferência do Planalto do
Céu. Referimo-nos a Babilônia, o Egito, o
Império Romano, a extinta União Soviéti-
ca... Não quero “profetizar” referente ao
império dos USA e da União Européia que
está voltando as “costas” a Deus.
O que nos assusta é ver as Leis do
Planalto dos céus invalidadas, esquecidas
e até contrariadas. Essa atitude dos
“Planaltos” é uma ameaça as nações do
mundo globalizado.
Clamamos em nome do povo, que as
Leis do Planalto do Criador sejam nova-
mente observadas. Salão Oval – Brasília.

CApíTULO i

As Leis do Planalto do Céu
na Opinião de Brasilienses

Núbia a primeira brasiliense
entrevistada

Após longas horas de viagem chega-
mos à Brasília. Próximo a
Catedral paramos para
pedir informações.
Natalia minha “paparaz-
zi”, registrou o momento
da primeira parada em
Brasília.
A senhora Núbia foi a
primeira pessoa que foi confrontada com
a pergunta:
“A senhora sabe qual é a Lei mais
importante do Planalto do Céu?”
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Amarás ao próximo como Jesus
nos amou!

Deus havia preparado uma resposta
para nos receber em Brasília, pois Núbia
disse: “Eu costumo dizer, que o manda-
mento mais importante de Deus é: “Amar a
Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como Jesus nos amou.” Mt 22: 37 – 39

A chegada de um veículo de reportagem
assusta, mas a Sra.
Núbia foi divina-
mente enviada por
Deus , para nos
receber e fez mais
que somente responder com palavras.
Ela nos convidou a seguir seu veículo até
ao lugar onde poderíamos procurar um
hotel.
Núbia havia dito que seria fácil encontrar
a região dos hotéis, mas quando pene-
trou no movimento da Capital Federal,
nos vimos apurados em acompanhá-la
de um viaduto para o outro até chegar aos
hotéis do Plano Piloto de Brasília.
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O padrão mais elevado do Planalto
do Céu é amar como Deus amou!

Deus amou o mundo de tal maneira que
deu seu Filho Unigênito, para que todo
aquele que Nele crê, não pereça, mas
tenha a vida eterna. Porque Deus enviou
seu Filho ao mundo, não para que
julgasse o mundo, mas para que o
mundo fosse salvo por ele. João 3:16 - 17
Esse é o padrão mais elevado do amor
de Jesus e Núbia o cumpriu em palavras
e ações. Ela nos recebeu em Brasília ao
“som” do seu veículo com o “prelúdio do
amor de Jesus Cristo”. Praticando o
amor de Jesus acabaremos com a
angústia de multidões, que receberão
ajuda na necessidade quando cada um
faz a sua modesta parte.
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A Lei do Planalto do Céu é a
conversão!

O secretário do Museu Histórico de
Brasília é o Sr.
Mascarenha. Ele
estava solitário
no grande hall
portanto eu logo
apresentei minha
pergunta do vestibular do céu: “O Sr. pode
me dizer qual é a Lei mais importante do
Planalto do Céu!” O senhor desconhecido
respondeu sem excitar um só segundo: “É
a conversão. Para ser recebido por
Deus é preciso se converter.”
Sr. Mascarenha, sua resposta é a Lei
mais importante de Deus para indígenas,
presidentes, senadores, vereadores,
prefeitos, agricultores, pilotos, marinhei-
ros... pois todos pecaram e carecem da
glória de Deus.” Rom. 3:23
Jesus “Se alguém não nascer dedisse:
novo, não pode ver o Reino de Deus.”
João 3: 3.
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Pedro disse no dia de Pentecostes: Atos
3:19 - 20 diz: “Arrependei-vos e conver-
tei-vos, para serem cancelados os
vossos pecados.”
V. 38: “ e cada um sejaArrependei-vos
batizado em nome de Jesus, para
remissão dos pecados, e recebereis o
dom do Espírito Santo.”
Paulo escreveu: “Assim, se alguém está
em Cristo é nova criatura; as coisas
velhas já passaram; eis que se fizeram
novas. 2. Cor. 5:17.
A Lei mais importante do Planalto do
Céu, para o Planalto de Brasília e de
todos os governos e povos do mundo é:
Arrependei-vos e convertei-vos.
O Sr. Mascarenha, disse tudo em poucas
palavras: “A conversão é a lei mais
importante do Planalto do Céu.”

Você já se converteu
para as Leis do

Planalto de Deus?
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A Lei do Planalto do céu é olhar ao
próximo com os olhos de Deus!

Cada viagem de reportagem Ecos da
Liberdade, precisa de uma “carga”
pesada e preciosa
que é o tema da
pesquisa.
É obvio que em
cada parada, durante a viagem, é
semeada a “semente” Ecos da Liberdade
aos milhares, como disse Jesus na
parábola do Semeador. (Mt. 13: 1 – 23)

Várias pessoas
são entrevistadas
e m d i f e r e n t e s
cidades em postos
de combustíveis, restaurantes e lancho-
netes.
Na cidade de Frutal, no Triângulo
Mineiro, Venâncio, 42 anos de idade
rodeou a VAN para ler os diferentes
títulos dos temas de nossos livretos.
Vendo seu interesse fui ao seu encontro e
perguntei se ele sabe me dizer, qual é a
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Lei mais importante do Planalto do Céu,
segundo sua experiência de vida.
Venâncio foi firme em sua resposta
quando disse: “A Lei mais importante de
Deus é “olhar as pessoas com outros
olhos”, referindo-se aos olhos do amor
de Deus.
O que me assustou foi o que seus
amigos lhe dizem: “Homem, você está só
fazendo peso ao mundo, pois não bebe,
não fuma e não vai aos botecos, assim
não serve para nada.” Ele, porém,
frequenta seu grupo de oração e se
mantém firme no estudo da Palavra de
Deus. Venâncio ainda sofria pelo seu filho
que ficou 15 dias em estado de coma
profundo, porque não queria “olhar como
seu pai, a vida com outros olhos”. Ele
sofreu fratura craniana ao empinar sua
moto. a Lei doSegundo Venâncio
Planalto do Céu é olhar o mundo com
outros olhos, não bebendo, fumando nem
passando o tempo em botecos.



CApíTULO ii

As Leis do
Planalto dos Céus

estão nas
Escrituras!

Valdei, recepcionista do
Hotel Garvey foi um dos
co-autores do presente
tema: Estive em estado de pânico, por
haver ocupado um quarto de hotel no
porão em Brasília, que fez muito mal a
minha saúde e não havia conexão à
internet.
C o m o g e n t i l e z a
Va l d e i p e r m i t i u
transmitir minhas
reportagens, pela
conexão do seu hotel
sem até então, ser
hóspede e por esse
gesto de gentileza, foi
possível escrever as primeiras linhas do
tema no hotel Garvey.

Valdei - Hotel Garvey
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Acabávamos de chegar ao Planalto do

Plano Piloto, quando Washinton passava
por nós. Ele fez nossa foto e logo lhe
perguntei: “O Sr. poderia me dizer, qual é
a Lei mais importante do Planalto do
Céu?”

“Temos as leisWashington respondeu:
ditadas do céu a Moisés, nos Dez
Mandamentos e explicou: Os primeiros
quatro, segundo ele, referem-se a Deus e
a adoração, os outros seis são leis que
governam nossa vida pelas Escrituras
Sagradas.
Eu concluí a entrevista dizendo: “Was-
hington veja, estamos em perfeita
harmonia nos princípios da fé cristã e das
Leis de Deus, o que nos divide são
“visões” humanas diferenciadas umas

14 Ecos da Liberdade - As Leis do Planalto dos Céus

das outras, mas a Lei do Planalto do Céu
nos fez sentir como irmãos, por mais
diferentes que sejam nossas opiniões
secundárias.
E é exatamente isso que viemos
confirmar no Distrito Federal: O
Planalto de Brasília, da Casa Branca,
Casa Rosada, Berlim, Moscou e todos os
governos e igrejas da Ásia, devem
obedecer as LEIS DO PLANALTO DO
CÉU. Deus estabeleceu o mundo com
suas ordens e somente ELE pode nos
governar. e osTodas as religiões
governos possuem uma única ordem a
obedecer: “As Leis do Planalto do Céu.”
Qualquer “lei” ou ritual que não procede
de Deus, é perigosa e pode ser diabóli-
ca. Gal. 1:8.
Encontramos uma
j o v e m q u e n o s
r e v e l o u q u e , f o i
c a s a d a d u r a n t e
apenas dois anos,
porque descobriu que
seu marido estava envolvido em uma
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seita oculta. Ela lamentava que houvesse
se envolvido, ao ponto de se batizar em
celebrações do ocultismo, para agradar o
marido. Mas, sua vida se transformou
num inferno. Procurei lhe inspirar a
confiança pela libertação por Jesus
Cristo através da fé, ali mesmo no
diálogo em nome de Jesus. Ore por ela.
Na solidão do quarto de sua casa, no
hospital, na prisão... Entregue sua vida a
Jesus e seja verdadeiramente livre!
João 8: 36.

P r . J a b e s q u e
e n c o n t r a m o s n a
saída do elevador
respondeu:
“As Leis do Planalto
do Céu são princípi-
os de Deus.”
Os dez Mandamentos do antigo Testa-
mento e os dois mandamen-Ex. 20: 1 – 19
tos do Novo Testamento resumem toda
Lei do Planalto do Céu “Amarás o:
Senhor teu Deus de todo o teu coração...
e ao próximo como a ti mesmo. Destes
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dois mandamentos dependem toda a
Lei e os Profetas.” (Mt. 22: 34 – 40)
Fanatismo é terrível e perigoso, porém
precisamos voltar a obedecer as LEIS
DO PLANALTO DO CÉU das Escrituras.
Quem se orienta consequentemente
na prática pelas leis das Escrituras
Sagradas, tem infinitamente mais
chances na vida que qualquer desgover-
nado sem lei.
Eu gostaria de escrever chorando,
clamando ao céu e pedindo que o
governo e .o povo dessem atenção
Porém, mesmo que chegasse João
Batista, vestido de peles de camelos,
alimentando-se de gafanhotos e mel
silvestre e clamasse enfrente(Mr. 1: 2 – 6)
ao Palácio do Planalto, não seria ouvido.
A “solidão” do Planalto de Brasília que
Juscelino Kubitscheck viu, tinha terras,
campos, lagos e estes “solidariamente”
aceitaram a TRANSFORMAÇÃO. Mas,
quem aceitaria a “conversão” da prostitui-
ção e corrupção?
“Não adulterarás e não furtarás.”
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Eu teria apenas duas Leis do Céu a
proclamar na Câmara dos Deputados e
no Senado: “Não adulterarás e não

furtarás.” Com 100 palavras colocaria
minha proposta de FOME ZERO no
plenário:
“Vossas Excelências, Senhores senadores,

deputados, governadores, prefeitos,

vereadores, pastores, padres, bispos,

tesoureiros de igrejas e clubes, povo

brasileiro: Proponho que nos próximos 40

anos ninguém cometa um só ato sexual

fora de sua responsabilidade conjugal,

onde não possa responder pelos filhos que

podem ser gerados. Durante o mesmo

período nenhuma única empresa aceita,

superfaturar os valores vendidos ao

governo. Não se aceita desvio de verbas,

nem se toma um centavo de propriedade

alheia. Desde as crianças do jardim até,

os mais famosos contraventores ou

ilustres líderes, durante 40 anos. Assim,

não será necessário gastar milhões com o

Ministério de Combate a Fome.”
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Um único minuto no congresso

Para apresentar o “Projeto de Lei do
Céu”, preciso de um único minuto. Algum

parlamentar negaria o seu voto a favor?
As duas leis: “Não adulterarás e não
furtarás”, acabariam com fome, misé-
ria, favelas, e as filas de milhões de
pessoas, que estão morrendo sem
atendimento nos corredores dos hospita-
is.
As Leis do Planalto do Céu poderiam se
resumir em poucas palavras: “A partir da

publicação desta Lei no Diário Oficial da

Nação, será determinantemente proibi-

do cometer atos sexuais ilícitos e ato de

corrupção ativa ou passiva, durante os

próximos 40 anos.”
Você leu e riu? Não acredita que seria
possível? Mas, seraceitaria candidato a
comprometer-se com essa lei de Deus,
a partir da leitura dessas linhas?
Estive na África e cheguei à conclusão
que a fome e a miséria, precisam obede-
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cer apenas três leis: Cada pessoa deve
trabalhar com o seu talento, (Mt. 25: 14 – 30)

sem adulterar nem roubar e a África se
transformaria por si própria e obviamente
os países do mundo inteiro ajudariam.
Após os primeiros 40 anos o último
preso já estaria em liberdade, os presídi-
os vazios, a polícia sem trabalho, serviria
no Ministério do Bem-Social; os juízes,
promotores, advogados, pastores e
padres, estariam ocupados com constru-
ções de hospitais, creches, lares de
idosos, além de cumprir suas funções
honrosas.
O Vírus HIV cairia ao nível quase zero,
as de menorescasas de recuperação

estariam esvaziadas, pois estariam
crescendo em lares honrosos, sendo
educados pelos seus pais, nas Leis das
Escrituras Sagradas e na ética e moral.
Dessa forma os tratamentos de drogados

seriam reduzidos a poucas instituições,
por falta de “hóspedes”.
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Você pode fazer a diferença!

O Palácio do Planalto de Brasília nem a
igreja podem obrigar alguém a obedecer
aos mandamentos do Planalto do Céu.
Essa é uma decisão da alma em cada
esquina, cada passo, decisão e atitude.
Com essa atitude fechariam os motéis, os
prostíbulos e o dinheiro mal gasto,
sobraria para transformar os “barracos”
em casas próprias e as casas luxuosas
em aos necessita-“centros de apoio”
dos, gozando das bênçãos de Deus e
prosperando com sobras em alegria no
auxílio nacional e internacional.

Tudo é apenas uma questão
de não comer das árvores

proibidas do jardim.
Gen. 2: 17.
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Por que você não adota
as Leis do Planalto do Céu?

Escrevendo essas linhas abri a Bíblia
para o meu devocional diário e assim me
d i s s e a E s c r i t u r a S a g r a d a :
“Filho do homem, eu te dei por atalaia =
vigia sobre a casa de Israel; quando
ouvires uma palavra da minha boca,
a v i s á - l o s - á s d a m i n h a p a r t e .
Quando eu disser ao ímpio: Certamente
morrerás; nemse não o avisares,
falares para avisar o ímpio acerca do seu
mau caminho, a fim de salvares a sua
vida, aquele ímpio morrerá na sua
iniquidade; mas o seu sangue, da tua
mão o requererei:
Contudo se tu avisares o ímpio e ele não,
se converter da sua impiedade e do seu
mau caminho, ele morrerá na sua
iniquidade; mas tu livraste a tua alma.”
Ez. 3: 17 – 19.
Estimados leitores! Clamem conosco a
Deus para que Ele nos livre dos “genocí-
dios” da prostituição e corruptos, que
levaram o antigo mundo ao dilúvio.
(Gen. 6.)
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Estou ciente de que muitos dirão: “Pastor
Mário, sua luta é inútil. Ninguém permitirá
fazer seu discurso por mais que o
pronunciasse ninguém daria a mínima
atenção.
Mas, nós temos ao Senhor o Deus do
Impossível.
Você irá orar insistindo conosco diante de
Deus, suplicando que as simples Leis do
Céu, possam salvar multidões da miséria
e da morte?
Suplicamos por de pessoas10 milhões
que obedecerão as Leis do Planalto do
Céu, não por “força, nem por violência,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos
Exércitos. Zac. 4:6.

“ S e n h o r D e u s , c l a m a m o s q u e s e j a m

guardados de líderes políticos10 milhões
e religiosos. Também os tesoureiros das
igrejas, dos clubes e que as crianças, os
jovens e adultos, tenham uma consciência
pura na vida sexual e livre da corrupção.
Ajude-nos a viver segundo as Leis do
Planalto do Céu! Amém.
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Deus destruiu o mundo antigo pelo
dilúvio, por motivo da sexualidade e
corrupção. Gen. 6: 1 – 8.
Sodoma foi queimada pela imoralidade.
Gen. 19.
Por que devemos assistir milhões de
pessoas na desgraça da pobreza, falta
de assistência médica e multidões
amontoados em prisões, como animais
não seriam jogados em chiqueiros?

Sem sexo fora do
casamento e sem corrupção, as
futuras gerações seriam pessoas

úteis e gerando bem-estar
jamais  visto no mundo!
Seja você um entre os 10

milhões a fazer um pacto com
Deus em sua consciência dizendo:

“Eu obedecerei as Leis do Planalto do Céu

na fidelidade e na honestidade!”
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CApíTULO iii

As Leis do Planalto do
Céu na revelação do

Espírito Santo

Acordei as 4h da madrugada e desani-
mei na escrita do tema! Sim, estou certo
de que os leitores chegam a ter pena de
um pastor, que pretende converter uma
nação inteira do sexo ilícito e do furto. E
eu também desanimei as 4h da madruga-
da. Naquela hora da noite eu me lembrei
da entrevista com a senhora Joselita de
Brasília:
Chegando ao estabelecimento onde
ela trabalha, eu lhe disse: “Senhora,
p r e c i s o q u e m e
responda uma pergun-
ta: 'Qual é a Lei do
Planalto do Céu mais
importante, segundo a
sua op in ião? ' ” E
concluí: “Voltarei no final de minha visita,
para saber a sua resposta.”Ao voltar para
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a sua escrivaninha onde ela estava
atendendo, perguntei: “A Senhora tem
alguma resposta?”
Com muita gentileza, humildade e
simpatia Joselita respondeu: “Pastor, o
Espírito Santo vai lhe revelar a melhor
resposta para sua pergunta.”
Fiquei divinamente tocado e disse:
“Senhora Joselita, sua resposta é divina,
pois somente o Espírito Santo pode nos
revelar as Leis do Planalto do Céu, a cada
dia e para cada decisão. Sua resposta
será um dos mais importantes capítulos
de nosso tema. João 16: 13.
As 5h da madrugada o Espírito Santo
falava ao meu coração e o desânimo
passou, apesar da certeza de que muitos
irão zombar do meu apelo por fidelidade e
honestidade. Mas, liguei o computador
para escrever o que o Espírito Santo
me revelava: Caso ridicularizarmos os
mais simples mandamentos “Não
adulterarás, e não furtarás.” estamos
prontos para o “dilúvio de fogo.”
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A Escritura Sagrada diz: “Mas, os
covardes, os traidores, assassinos, os
imorais, os que praticam a feitiçaria , os
que adoram ídolos e todos os mentirosos,
o lugar dessas pessoas é o lago onde
queima o fogo e o enxofre, que é a
segunda morte.” Apc. 21: 8.

Os “covardes” são os primeiros
candidatos ao lago de fogo.

Como ocultaríamos as Leis do Planalto
do Céu mais importantes para nossa
vida, agora e eternamente?
Como abandonaríamos a escrita da
revelação do Espírito Santo, sabendo
que o único caminho para o bem de
nossas famílias é acabar com a imorali-
dade nojenta e a desonestidade?
Como nos acovardaríamos após
diagnosticar o “câncer” do sexo desorde-
nado e da corrupção, que causa a miséria
no Brasil e no mundo?
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A vergonha nacional dos saques
em acidentes!

A razão de falarmos do Planalto de
Brasília não é
criticar, mas por
ser o “cérebro” da
nação, conforme
disse Juscelino
Kubitscheck em
1956.
O que “repele” meus pensamentos é:
Ao tombar alguma carreta, pessoas
ilustres, analfabetos, ricos e pobres
correm para saquear a carga.
Uma carreta tombou carregada com
carne, os mais “honrosos” homens da
cidade compraram frízeres para “socor-
rer” a carga.
Uma aeronave caiu próximo ao aeropor-
to. Na chegada os policiais encontraram
alguém fugindo com a mão de um morto,
porque não conseguira retirar a aliança
do dedo no local do acidente.
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Uma família muito rica acidentou-se e
todos estavam mortos. Quando a polícia
chegou, encontrou os mortos despidos e
todos os bens saqueados.
Esta é a realidade do povo, sendo que o
dever é devolver até mesmo o dinheiro
achado na rua.
Pessoas honestas encontraram
milhares de dólares no lixo (Maria de
Fátima) e procuraram o verdadeiro
dono, para devolver o dinheiro achado na
reciclagem.
Por que nós não podemos retornar aos
princípios básicos da sobrevivência da
raça humana. oComo não apelar
Planalto de Brasília, solicitando que
aplique as Leis do Planalto do Céu?

Acabando de escrever as últimas
linhas, embarcamos em São José dos
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Pinhais e no Contorno Sul de Curitiba,
nos deparamos com a sena do saque.
A polícia estava presente, somente
isentou nosso veículo
por estacionar para
fazer a reportagem.
Mas, o policial estava
n e r v o s o c o m o s
saqueadores, que
roubavam.

Notícia somente a título de informação:
Policiais Rodoviários Federais em ação de policiamento e
fiscalização no posto do município de... efetuaram a prisão
de acusados de furto a carga tombada de caminhão
acidentado. Em abordagem a uma caminhonete
TOYOTA, ocupada por três homens, a fiscalização
percebeu a presença de diversas embalagens de cerveja
em lata. Perguntados sobre a origem do produto, as
pessoas informaram naturalmente que haviam apanhado
de uma carreta acidentada... Configurado o suposto
crime de furto, os agentes da PRF deram voz de prisão
aos declarantes e os conduziram à Delegacia de... para
adoção das medidas legais.
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Campanha contra a
imoralidade e

corrupção nas escolas!
Está na hora de surgir programas
nacionais que ensinam as crianças a
dizer “NÃO” a promiscuidade e “NÃO”
ao furto. A maioria das crianças tem pais
divorciados e poucas recebem os valores
éticos no berço com amor paterno.
Não preciso fazer um discurso em
Brasília. Mas, espero que seja possível
ver milhares de cursos ministrados por

pessoas capacitadas, do governo, das

polícias e do exército, ministrando cursos
de abstinência da promiscuidade,
ensinando as crianças dizer “Não” aos
chicletes e doce roubado no mercado,
afim de que saibam dizer “NÃO” a
corrupção quando adultas. Assim
podemos novamente viver em paz e
segurança entre um povo honesto.
A Lei do Planalto do Céu é gentileza,
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compreensão, paz, amor e boa vontade
para com o próximo. a quem Deus quer
bem. Gal. 5: 22 e Luc. 2:14.

Convido os leitores a fazer
um pacto com Deus!

Comprometa-se em sua consciência
com as Leis do Planalto do Céu.
O pacto no segredo de sua alma com
Deus, pode ser o início dos 10 milhões
que obedecerão as leis do Planalto do
Céu.

Carimbo
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