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Africano foi salvo
do “tsunami” de
sua alma, pelo
livreto que ele
achou no aterro

que fazia.

Inthira foi atingida pelo primeiro
Tsunami em 26 de dezembro 2004,
após clamar três vezes a Deus, uma
luz muito forte brilhou debaixo da
água e a resgatou da morte. Logo ela
foi estudar teologia na Alemanha, e
atualmente é missionária em seu
país de origem, na Tailândia.

Inthira

Clame a Deus e peça que ELE lhe
estenda SUA mão e resgate sua vida

dos Tsunamis de sua alma.“ ”

Escreva: E-Mail, carta, e conte o que
Deus fez, e ite o tema que você leu.c

Milhares de pessoas pode serrão
resgatadas se você nos escreve suasr
experiências com Ecos da Liberdade.

sua correspondência éA
a vida de nosso ministério.



CAPÍTULO I

Resgatado dos “Tsunamis”

da alma

“Filha, tome cuidado com o diabo, ele

agora vai trabalhar em nossa região, pois aqui

entre os parentes ele já terminou seu serviço”.

Assim disse um idoso para sua filha ao

telefone e continuou: “Cheguei à casa de,
nossos amigos e parentes, mas ninguém
quer saber algo de Deus. Todos se

interessam apenas por festas bailes e

bebedices. O pastor precisa fazer um breve

culto antes das festas e da folia da terceira

idade, porque as pessoas não chegam ao

templo”, concluiu Lotario, no escritório

editorial Ecos da Liberdade.
Como o senhor idoso chegou a se

preocupar com a vida espiritual de seus

familiares, sendo que ele mesmo há pouco

tempo, sair dasfazia de tudo para não
“águas dos tsunamis” do mundo distante de

Deus?

Ecos da Liberdade
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Os tsunamis da Tailândia
salvaram o pai idoso

Naqueles dias a filha Silvana e Olarci seu

esposo, foram resgatados dos “tsunamis” do

pecado, após retornar pobres do Paraguai,

por haver perdido a empresa e tudo quanto

possuíam.

Sofrendo com as ondas gigantes da falta de

recursos, a família foi à busca da “mão

estendida do céu”, da qual Silvana havia

ouviu no hino do conjunto Ecos da Liberdade,

do antigo LP Vol. 08, que diz: “As minhas mãos

te estendo, a minha vida te entrego, a minha alma é

tua, ó Senhor, eu sou teu”.

Silvana e sua família foram tocadas pela mão

estendida do céu, quando receberam a

graça de Deus. Logo eles buscavam levar o

pai a estender a mão ao Senhor, porém ele

estava mergulhado nas águas dos “tsunamis”

da vida.

Ecos da Liberdade
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Voltávamos da Europa e no culto relatamos
de nosso encontro com, Inthira Lawan, da
Tailândia, que no dia 26 de dezembro de 2004,
foi atingida pela onda do tsunami, que fez
flutuar carros, motos e entulhos sobre a sua
cabeça, mas ela clamou três
vezes ao Senhor e três vezes
foi resgatada por uma forte
luz que brilhou debaixo das
águas do tsunami e resgatou
Inthira, após longa luta de
sobrevivência. (Le ia o l i v re to

Resgatada do Tusnami)

Aquele culto passou a ser a noite mais
importante da vida espiritual de Lotario,
mas ele foi tentado fortemente pelo diabo, e
quase não conseguiu participar desse culto
pelas influências do mal em sua alma.
Quando o ônibus da comunidade estava
prestes a passar pelo bairro do aeroporto, ele
pediu que todos fossem até ao ponto do
ônibus, pois ele pretendia se atrasar e não
embarcar.
Ecos da Liberdade
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Ele não conseguiu escapar do culto

O genro ficou com ele até que o ônibus
se aproximou e impediu dessa forma, que
o idoso se esquivasse de ir ao culto.

Sentindo-se forçado a embarcar no
ônibus, ele resolveu se retirar do culto
para não ouvir a mensagem da Palavra
de Deus.

Porém, no templo um netinho se sentou
no seu colo e com muitas carícias
manteve o avô sentado, não lhe dando a
oportunidade de “escapar” do culto.

Dessa forma, a ação do Espírito Santo
foi mais forte que o “trabalho” do diabo e
Lotario ouviu a mensagem com o
testemunho gravado de Inthira, viu as
imagens do vídeo do tsunami, que
devastou a Tailândia e ele foi tocado
pela mão de Deus, que se estendeu do
céu sobre a sua vida. Foi quando ele
decidiu a partir daquele dia frequentar
todos os cultos.

Ecos da Liberdade
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Mas, o idoso ainda não estava livre do
“trabalho” do inferno contra a sua alma.

Ao ouvir do batismo de sua filha, ele
tentou impedi-la de obedecer a Deus,
mesmo que há 43 anos, ele havia
reconhecido que esse é o caminho
correto da obediência a Deus.

Somente quatro anos mais tarde, ao
ouvir a mensagem do pastor Norberto
Obermann, que falou detalhadamente do
batismo bíblico e seu significado, Lotario
se convenceu de dar também esse passo
importante em sua vida. )(Mr. 16:16

Após ouvir essa mensagem ele chegou
ao Pr Isai Hort e perguntou: “Pastor, é

possível que um idoso, aos 70 anos de
idade, ainda possa obedecer ao Senhor
no batismo”? Seu batismo foi um dos
passos mais importantes de sua alma.

O trabalho do diabo foi grande contra a
salvação de Lotario, mas Deus fez a “luz
da graça” brilhar sempre novamente, e
Ecos da Liberdade
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isso durou 43 anos, até que Lotario foi
resgatado do “tsunami” da perdição.

Nós sempre procuramos reportar
experiências que pessoas tiveram
com Deus, em vários países e cidades
do mundo, mas receber a visita de um
irmão idoso, que veio ao nosso escritório,
para testemunhar da salvação com seus
70 anos de idade, foi uma experiência
especial.

Essa foi uma luz da misericórdia de
Deus que bri lhou nas águas dos
“tsunamis” das trevas, na vida de nosso
irmão Lotário.

Aqueles que percebem o “trabalho” do
diabo em sua alma devem estender
agora mesmo, a mão para o Senhor e
permitir que sejam resgatados dos
“tsunamis”, que se lançam sobre a sua
alma.

Estenda a mão ao Senhor e seja

salvo do “tsunami” de sua alma.
Ecos da Liberdade
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Características de um Tsunami

O comprimento da onda de um tsunami,
entre as cristas é de aprox. 100 metros, mas
a altura em alto mar tem apenas alguns
centímetros, entretanto, pode ter um
comprimento de onda
de até Essa200 km.
onda pode viajar a
mais de 800 km/h,
mas devido ao seu grande comprimento,
seu período pode durar de 20 a 30 minutos,
e a amplitude da onda pode não passar de
um metro.
Isso torna difícil a detecção de tsunamis
em águas profundas. Navios raramente
notam a sua passagem. À medida que o
tsunami se aproxima da costa e as águas se
tornam rasas, sua velocidade diminui,
podendo desacelerar para menos de 20
km/h. O comprimento da onda diminui para
apenas alguns metros e sua amplitude
pode alcançar mais de 10 metros de
altura.

Ecos da Liberdade

Só Deus pode salvar do Tsunami da alma!
08

CAPÍTULO II
Tsunamis emocionais

Mesmo que tudo esteja em perfeita
ordem, a alma pode estar em agonia, ao
ponto de não conseguir lavar os cabelos,
nem sair da cama.
O “Tsunami” é imaginário, mas para a
pessoa é real, terrível e sem ajuda ela
não poderá sair deste estado de
depressão.
Já passaram 45 anos, mas não
esquecemos o que aconteceu no início
de nossa vida conjugal: Natalia, minha
esposa perdeu seu pai, antes de
completar dois anos de idade. Ao
dinamitar a rocha no fundo de um poço, a
explosão atingiu seu pai, antes que ele
p u d e s s e s a i r e f a l e c e u d a s
consequências deste acidente. Natalia
adormecia todas as noites nos braços de
sua mãe, até aos nove anos de idade.
Quando nós nos casamos, minha

Ecos da Liberdade
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esposa se apegou a mim, como se eu
fosse aquele abrigo seguro da mãe, do
pa i e do pas to r, que e la hav ia
conquistado.
De repente surgiu uma fase difícil em
sua alma. Natalia não conseguia sair
para o trabalho ou se separar de mim,
sem chorar amargamente de medo e
angústia.
Foi saudade da Argentina ou de sua
mãe, durante os estudos na Europa?
Certa manhã quando ela precisava sair
para o trabalho, o pranto foi agonizante
demais para mim.
Convidei a esposa para um momento de
oração e lhe disse: “Natalia, sua angústia
não pode con t i nua r
assim. Você não precisa
temer de me perder e se
acaso algo me aconteça
a mim ou a você, Deus vai
cuidar, tanto de você
como de mim. Vamos
orar juntos, e hoje mesmo

Ecos da Liberdade
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sua angústia deve terminar”. Naquela
época ninguém falava em “tsunamis”,
mas afogavam aas ondas gigantes
alma sensível de minha esposa.
Oramos juntos e entregamos nossas
vidas aos cuidados do Senhor, (Sal. 37:5)
e “tsunamis” emocionais deixaram deos
atingir a alma de minha esposa.
Essa experiência nos permitiu ajudar
centenas de pessoas, pelo mundo afora.
Avalie os “tsunamis” que atingem sua
alma. Eles podem ser vencidos pelo
poder de Deus, numa simples oração,
mas você precisa de um conselheiro
preparado e autorizado por Deus, para
lhe resgatar desse tsunami emocional.
Não aceite conselhos de “charlatães”,
ou de quem faz isso em troca de
dinheiro, pois ele trará outro “tsunami”
sobre sua vida.

Não aceite conselhos de “charlatães” nem de
quem faz isso em troca de dinheiro, pois eles

trarão outros “tsunamis” sobre sua vida.
Exceção é o profissional formado.)

Ecos da Liberdade
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Tsunami emocional impede pessoa

saudável sair de sua cama

Recebi uma pessoa em meu escritório,
que chegou para obter ajuda espiritual.
No início do diálogo ela avisou: “Se o

pastor me considera decaída da fé pode

encerrar o diálogo”. E continuou: “Já

cheguei ao ponto que não consegui sair

da cama, nem lavar os cabelos. Não

entro em igreja e sou esposa de pastor”.
Ouvi à senhora com muita atenção as

22h00 da noite, pois havia chegado com

seu esposo, de uma cidade distante.
Ela não conseguia falar muito, mas

respondeu várias perguntas básicas para

que eu entendesse a sua aflição e então

tomando um papel, desenhei os cinco

dedos de uma mão e lhe disse: “Eu

percebo quatro necessidades básicas de

sua vida, em perfeita ordem e saúde.

Apenas uma está destruindo sua vida
Ecos da Liberdade
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por completo. Mesmo que seja uma só,

causa um ‘tsunami’emocional:
Suas cinco “necessidades básicas”,
que na falta de uma única, ninguém
consegue manter-se de pé, são:

Finanças,

Harmonia social,

Saúde física,

Saúde espiritual,

E saúde emocional.
Apenas sua saúde emocional está
t o t a l m e n t e d e s t r u í d a . S e n ó s
conseguimos recuperar suas emoções e
sair debaixo deste peso emocional, a
senhora poderá viver saudavelmente e
com alegria. Pois, aparentemente não
existe nenhum problema em sua fé, nas
finanças, nem mesmo em sua saúde
física, apenas suas emoções foram
totalmente destruídas”.

Ecos da Liberdade
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No diálogo com a esposa do pastor
constatamos também, que a vida do
esposo estava em perfeita harmonia e
ordem, apenas a esposa “feriu” suas
e m o ç õ e s , a p ó s t r a b a l h a r c o m
indígenas, direção de umlogo com a
seminário e ela, como esposa do pastor
carregava os conflitos do ministério do
esposo.
Ela saiu do escritório com um único
conselho: “Deixe seu esposo levar seu
ministério, não carregue as cargas do
esposo, ele soube e saberá carregar sua
missão, para isso ele está preparado”.
Pelo que nós soubemos, a senhora
achou a saúde emocional e venceu os
“tsunamis” de sua alma.
Em momentos de grandes lutas de
minha vida, eu percebia que minha
esposa sofria demais, quando então eu
lhe dizia: “Natalia, ao você dar a luz aos
nossos quatro filhos, eu não podia fazer
nada, somente pude confiar em Deus e
deixar todo o sofrimento para você.

Ecos da Liberdade
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Agora eu estou em ‘trabalho de parto’

de uma nova obra, uma defesa contra
falsos pastores, deixe para mim o fardo.
Não queira ajudar. Não se lance nas
águas do “ t sunami ” , que es tou
enfrentando. Eu preciso vencer esse
desafio sozinho, no Getzemani de minha
vida”.
Se você está sofrendo com as “ondas
gigantes”, não prejudique sua alma com o
que . Sóé a missão de outra pessoa
assim a esposa/o – família, igreja,
empresa. . . Tem como vencer os
“tsunamis” existenciais.
Permita o “capitão” conduzir a
embarcação de sua missão, mas não
faça o barquinho soçobrar pelo
“Tsunami”, que você produz em sua
alma pelo que não lhe compete.

A Bíblia diz: Entrega do teu

caminho ao Senhor, confia nele, e

o mais o fará.Senhor Sal. 37:5.

Ecos da Liberdade
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Com tsunami na alma, ele
soterrava o socorro do Senhor.

O pastor Maiko chegou a nossa
residência em M. C. Rondon e disse:
“Pastor Mário, há um jovem que deseja
lhe conhecer”. vi porAo abrir a porta
primeira vez um jovem de Guiné Bissau,
África, que desejava obter informações
para escrever um livro de sua história.
Curioso eu queria saber como ele me
conhec ia po r
escritor, sendo
ele da África, ao
que João disse:
“ E s t i v e
t r a b a l h a n d o
para um amigo
em quando emFazendinha, Curitiba,
meio ao trabalho de um aterro, próximo
ao orelhão telefônico descobri uma folha
de papel, em meio à terra vermelha e vi as
letras que diziam: ‘Elevo os olhos para
as montanhas’. Ao abrir as páginas
Ecos da Liberdade
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sujas, eu encontrei a promessa:
‘O meu socorro vem do Senhor’”, e
continuou: “Eu estava enfrentando
grande angústia em minha alma, e com a
leitura deste livreto eu renasci pela
segunda vez. Para minha surpresa
encontrei no livreto a história da
missionária Ingrid Hort. Ingrid estava
morrendo de febre na mata em Guiné
Bissau, onde não há
r e c u r s o s , m a s e l a
sobreviveu com água de
coco” e João continuou:
“ E u c o n h e c i u m a
missão onde trabalhavam
d u a s m i s s i o n á r i a s
brancas, na mata de meu
país. Elas cuidavam das necessidades
de nosso povo, quando visitei a região
onde meu tio é delegado de pesca”,
conc lu iu . João dese java obter
informações para escrever um livro,
assim lhe ensinei algumas regras e

Ecos da Liberdade
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aproveitei para lhe perguntar: “Como
v o c ê c h e g o u a o B r a s i l ” ? E l e
respondeu:
“Aos 17 anos de idade conheci uma
campanha de evangel ização, me
converti e fui batizado. Minha esposa
faleceu, ao dar a luz ao nosso primeiro
f i lho, que nasceu morto. Eu era
proprietário de uma loja de materiais de
construção, mas desejava conhecer o
mundo. comCheguei a Rio de Janeiro,
visto de estudante, mas não me era
permitido trabalhar para o meu sustento,
assim tive que pedir o Visto Consular
Permanente, o que consegui”, afirmou.
“Assim eu tive que aceitar qualquer
trabalho e já estou há sete anos no
Brasil. Atualmente trabalho com um
engenheiro e construímos casas
populares em Santa Helena, PR. Há
p o u c o s m e s e s o m o t o r i s t a d a
ambu lânc ia , so l i c i t ou que eu o

Ecos da Liberdade
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acompanhasse para o Hospital de
Marechal, onde encontrei uma grande
quant idade de l ivretos Ecos da
Liberdade, e levei quase todos, e eu os
estou lendo e relendo”, concluiu.
Perguntei: “Seus familiares são cristãos
e como você conheceu o evangelho”?
João respondeu:
“Minha avó foi envolvida na bruxaria e
nos costumes da idolatria africana, mas
ela conheceu a Jesus Cristo, numa
igreja batista. Porém, ela entendeu
somente pouco do significado de sua
conversão , a té que a lguém lhe
esclareceu que deve se desfazer dos
ídolos. Então ela fez uma grande
fogueira e queimou todos os seus ídolos.
Os nossos familiares temiam que os
espíritos lhe fizessem grande mal, mas
nada aconteceu”.

1  Elevo os olhos para os montes:
de onde me virá o socorro?

2  O meu socorro vem do SENHOR,
que fez o céu e a terra. Sal. 121.

Ecos da Liberdade
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Após todos esses “tsunamis”, na
África e também no Brasil, João
encontrou o Socorro de Deus no
livreto Ecos da Liberdade, quando ele
sentia um “tsunami” em sua alma. O
encontro com o pastor Maiko, que na foto
indica para o fez“Socorro do Senhor”,
surgir um momento de muita alegria, na
sede das Organizações Ecos da
Liberdade, onde é editado o livreto, que
João estava por sepultar.
Ao apresentar João à secretária, eu
disse: “Este é o moço que queria
“enterrar” o pastor Maiko e sua esposa,

no livreto fazendo um aterro”.
Nosso Socorro vem do Senhor: No alto
das montanhas, em meio ao entulho e
também no fundo das águas do Tsunami,
como Inthira Lawan o experimentou, no
dia 26 dezembro de 04.
Ecos da Liberdade
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Quais foram os “tsunamis” na

alma do africano?

A morte da esposa ao dar a luz ao seu
primogênito, após seis breves anos de
felicidade conjugal? de suaA saudade
terra natal? A lembrança de seu
comércio no duro trabalhoe agora na
construção civil, onde o encontramos
mais tarde?
João nos procurou para saber, como
poderia escrever um livro, sobre a
importância da obediência aos pais.

Talvez o maior “tsunami” de sua alma
foi a desobediência aos seus pais,
emigrando para o Brasil? Não sabemos
os segredos de sua alma, mas sabemos
que ele encontrou o socorro de Deus no
livreto.

Ecos da Liberdade
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CAPÍTULO III
O último tsunami da alma

Um último “tsunami” levou a alma de
Jony Ramos para a eternidade.
Jony foi cantor sertanejo da vida
noturna em restaurantes e casas de
shows da capital, São Paulo. Mas, para
nós ele foi alguém muito especial, por ser
um dos dez irmãos do pastor Edmar
Silva Ramos, que já cumpriu as Bodas
de Prata, no trabalho pastoral das
Organizações Ecos da Liberdade.
Um dia após retornar do sepultamento
de seu irmão, convidamos o Pr Edmar
para nos relatar o que aconteceu, que
repentinamente um “tsunami” levou a
alma de seu irmão.
Edmar a inda estava for temente
comovido pela repentina morte de seu
irmão, que ele acompanhou até o último
momento em São Paulo.
No escritório editorial Ecos da
Liberdade, perguntamos ao pastor
Edmar:
Ecos da Liberdade
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Mário: “Jony Ramos foi o nome
artístico de seu irmão. Qual é o seu
nome verdadeiro e como o jovem de
Marechal Cândido Rondon, PR, chegou
ao trabalho artístico de São Paulo?”

Edmar Ramos: “O seu nome verdadeiro
é e seu nomeEdinaldo Dias Ramos
artístico surgiu pela primeira dupla
sertaneja Jony & Jessi, que despontou
cantando nos festivais do município,
depois partiram para Curitiba e Santa
Catarina.
Assim tiveram a oportunidade de
conhecer empresários do meio artístico,
que viram o talento musical e alguém
telefonou convidando a dupla, para fazer
um .teste na Gravadora
Após o teste, eles voltaram a M. C.
Rondon e cer to d ia chegou um
telefonema para a Rádio Difusora,
solicitando que chamassem os meninos,
para se apresentar na Gravadora em
São Paulo.

Ecos da Liberdade
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Da empresa de asfalto a cantor

em São Paulo

Jony trabalhava na companhia de
asfalto, que fazia o trajeto de Marechal
C. Rondon a Nova Santa Rosa.
I m e d i a t a m e n t e e l e p e d i u o
afastamento Jony eda empresa e
Jessi, viajaram para São Paulo, onde
gravaram o primeiro LP, e continuaram
nos trabalhos noturnos da capital,
cantando em restaurantes e casas de
shows... A dupla se desfez, mas Jony
encontrou , e seguiu com seuDonato
trabalho de dupla sertaneja.
Jony teve a oportunidade de trabalhar
com Lilian Gonsalves, a filha de Nelson
Gonsalves, que foi uma de suas
empresarias. Durante 23 anos, ele teve
uma vida razoável, com contratos fixos,
mas a grande explosão que os artistas
esperam, não aconteceu.

Ecos da Liberdade
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Tsunamis na alma de Jony Ramos

No final de 23 anos na vida noturna, em
São Paulo chegou um momento muito
crítico, quando nada mais tinha sentido.
Nesta angústia, ele desceu de seu
apartamento onde residia, no alto de um
edifício e estava sem rumo e sem saber o
que fazer. Jony não revelou o que ele
tinha em mente, naquele “tsunami”.
No seu desespero, ele saiu para a rua
clamando a Deus, e disse: “Senhor,
mostra-me uma saída e uma solução
para o meu dilema e eu prometo sair
desta vida e quero servir ao Senhor de
alguma forma”.
Jony relatou que ele estava caminhando
na calçada, quando de repente chegou à
porta de uma igreja, a porta estava
aberta, ele entrou e ninguém o conhecia.
Ouviu a Palavra do pregador, que tocou
profundamente a sua alma e sentiu como
se tudo fosse só para ele, vindo de
encontro exatamente com a sua
necessidade.

Ecos da Liberdade
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Jony é resgato do tsunami

da sua alma

Jony foi incapaz de se mover do lugar na
igreja, se derramou em lágrimas, nem
mesmo se lembra da pessoa que orou
com ele. Um pastor veio falar com ele,
orou por Jony e colocou sua vida diante
de Deus. Naquele mesmo instante houve
uma grande mudança em sua vida e ele
saiu da igreja, completamente diferente.
Jony Ramos visitou o culto no Auditório
Ecos da Liberdade, sete meses antes de
sua morte. Cantou uma de suas música,
que já estava gravada para o seu primeiro
CD gospel. Ele disse antes cantar:
“Eu não achei outra forma mais prática,
para tocar os corações das pessoas e falar
da mudança que Deus fez em minha vida,
que escrever uma música. A música é
um testemunho cantado, pois diz
exatamente o que Deus fez em minha
vida. A música foi feita em meia hora, mas
não é fácil fazer música gospel, pois Deus
precisa tocar o nosso coração”, concluiu.

Ecos da Liberdade
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Fim da carreira do cantor
sertanejo Jony Ramos

“Eu pare i com minha carre i ra
sertaneja e desejava tocar os corações
das pessoas de alguma forma”.

Música de Jony Ramos:
Deus mudou a minha vida, fez de mim um
homem forte e vencedor. Tirou todas as
fraquezas que eu tinha. Não existe mais
angústia e nem dor.
Esse é o Deus que liberta e dá vitória,
diante Dele, nenhum mal sobreviverá.
Deus dá cura, Deus dá honra, Deus dá
glória, Ele veio minha vida transformar.
Eu não jogo fora uma bênção de Deus.
Eu sei muito bem o que Ele fez, na
minha vida. Ele me tirou das coisas vans
do mundo, me resgatou dum poço mais
profundo e deu vitória. Ele pode tudo, Ele
é fiel, por isso ergo minhas mãos para o
céu e agradeço todo dia. Ele pode tudo,
Ele renova. Eu pedi com fé, Ele deu a
prova, por isso te agradeço todo dia.

Ecos da Liberdade
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Mário: “Pastor Edmar, o que Deus fez
para achar uma saída para Jony”?
Edmar: “Ele disse para Deus: ‘O
Senhor me tirou do lamaçal de pecados e
eu só sei cantar, me mostre uma saída’.
Não demorou e ele teve a inspiração de
se tornar um paracriador de modas,
artistas e começou a confeccionar
r o u p a s , n u m c a n t i n h o d e s e u
apartamento.
Seu novo ofício deu certo, tão certo,
que e le encont rou pessoas que
investiram com ele acreditando em Jony
como estilista”. Pastor Edmar continuou:
“Eu encontrei pessoas que me disseram:
‘Seu irmão é melhor como estilista,
que cantor’. Ele confeccionou roupas
para São Paulo e para os USA”, concluiu.
Mário: “Pastor Edmar, o que aconteceu
que de repente, um “tsunami” da morte
levou a alma de Jony Ramos?”
Edmar: “Essa foi uma experiência que
me marcou, pois há poucos meses ele
esteve conosco no Oeste do Paraná.
Ecos da Liberdade
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Jony voltou para São Paulo, cheio de
projetos e sonhos, não apenas como
empresário, mas para servir a Deus.
E ele me prometeu voltar no final do ano,
para em nossa igreja.lançar seu CD
M a s , i n e s p e r a d a m e n t e e l e f o i
acometido por uma enfermidade em
fevereiro, que aparentemente seria algo
muito simples, uma alergia pulmonar.
Porém, os tratamentos não deram
resultado e de repente tudo se complicou
com broncopneumonia. Do hospital ele
foi para a UTI onde esteve por oito dias e
no final de 16 dias, ele partiu para
eternidade.
A última notícia que eu tive dele foi sua
mensagem, no meu celular: ‘Eu estou

num bom hospital, com bons médicos e

bons cuidados, hospital bem estruturado.

Não se preocupe, Deus está no controle

de tudo’.
Esta palavra eu quero guardar: ‘Não se

preocupe, Deus está no controle de

tudo’”. Jony Ramos.
Ecos da Liberdade
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Tsunami de morte no coração de

um homem que  caiu do Titanic

Segundo o Livro: “Titanic o naufrágio
da Soberba” de Arlindo Alves, (pg.67) o
pastor batista foi vistoJohn Harper,
ainda na última noite antes do naufrágio,
evangelizando um jovem. Enquanto
outros se divertiam com danças e
bebidas fortes, o pastor ouvia o grito da
alma do jovem, que estava vivendo sua
última chance.
Segundo o mesmo livro (pg 69) o pastor
Harper, ao ouvir o alarme do naufrágio,
tomou sua filha Nana que estava com ele,
entregou-a a um capitão do convés, com
ordens para colocá-la num salva-vidas.
(Nana, a filha do pastor, foi resgatada,
mandada de volta à Escócia, casou-se
com um pastor, e dedicou toda sua vida
ao Senhor a quem seu pai tinha servido.)
O pastor, após entregar sua filha, foi
socorrer os outros e logo o Titanic
deslizou para as profundezas do oceano.
Ecos da Liberdade
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Centenas de pessoas ficaram se
debatendo nas águas geladas e
buscavam agarrar-se a qualquer coisa
que flutuasse, entre elas estava o pastor
John Harper.
A sobrevivente Eva Hart descreveu a
cena que presenciou e afirmou: “O som
das pessoas se afogando é algo que não
posso descrever...”
O pastor Harper, lutava com as ondas
para se manter vivo, viu um homem que
se aproximava dele, agarrado a uma
tábua e gritou-lhe: “Você está salvo?”

Ante a resposta negativa, respondeu:
“Crê no Senhor Jesus Cristo e serás
salvo.” Nesse momento a correnteza
arrastou o homem para a escuridão.
Ins tan tes depo is vo l ta ram a se
reencontrar e Harper, que já estava
pres tes a se a fogar, pe rgun tou
novamente: Outra“Você está salvo”? - “

vez a resposta foi “Não”.
Harper repetiu: “Crê no Senhor Jesus

Ecos da Liberdade
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Cristo e serás salvo”. Não houve tempo
para mais nada. Exausto, Harper
escorregou do objeto que segurava,
afundou e foi ao encontro do Senhor.
Anos mais tarde, na cidade de Hamilton,
Ontário, no Canadá, este homem
testemunhou, que ele foi socorrido das
águas ge ladas e fo i o “ú l t imo
convertido”, do pastor John Harper.
Segundo o livreto: “A Última Hora do
Titanic”, este homem tomou as palavras
do pastor a sério e entregou corpo e alma,
vida e morte á Jesus e Deus salvou seu
corpo e sua alma.
“ SIM – NÃOVocê está salvo”?
“Crê no Senhor Jesus Cristo e serás
salvo”.
“ NÃO – SIMVocê está salvo?”

“Crê no Senhor Jesus Cristo e serás
salvo”. Assinale a realidade de sua
alma. Caso a realidade é “NÃO” marque
com “x” e logo o “SIM” na segunda
questão e seja salvo agora mesmo.

Mário Hort
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