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De Deus 
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 A Bíblia diz: “Não vos enganeis, de 
Deus não se pode zombar.”Gal. 6,7
E o escritor do livro de Hebreus diz: 
“Horrível coisa é cair nas mãos do Deus 
vivo.” Heb. 10, 31
 Muitas pessoas agem como se Deus 
não percebesse o que está acontecendo no 
esconderijo de suas vidas.
 Lamentavelmente até mesmo crentes 
e também pastores e padres zombam de 
Deus pelos atos que cometem às escuras. 
Será que Deus vai ficar calado para 
sempre? 
 Há poucos dias, a secretária da HIC, 
trouxe-me uma carta que era difícil de 
responder.
 A Sra. perguntava em sua carta: “Me 
disseram que Deus é vingativo; isso 
corresponde à verdade?”
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 Ao ler a carta descobri os bons 
propósitos desta família, em seus primeiros 
passos servindo ao Senhor, por isso pedi à 
secretária que lhe escrevesse dizendo que 
as misericórdias do Senhor se renovam a 
cada manhã e que não tenha medo de 
Deus.
 Mas, muitas pessoas deveriam ter 
medo de que de repente Deus vá entrar em 
“campo” e que então o “jogo” poderá sofrer 
uma mudança radical.
 Deus não é vingativo, mas não 
admite que se zombe de seu nome. 
Nestes casos a Bíblia adverte que é terrível 
cair nas mãos do Deus vivo.

Usar o nome de Deus em vão, 
é pisar em campo minado!

 Usar o nome de Deus em piadas é 
provocar a sua ira. Quando alguém 
ultrapassou os limites em piadas ou 
exaltação, é aconselhável mudar de 
assunto e pedir perdão em oração.
 Segundo a revista Veja, poucos dias 
antes da eleição de Tancredo Neves à 
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Presidência da República, pelo Colégio 
Eleitoral, um deputado lhe informou que 70 
dissidentes do PDS votariam nele, foi 
quando Tancredo disse: “Se eu tivesse 
setenta votos do PDS não precisava da 
ajuda nem de Deus.” (Veja 16-01-85, Livro 
O Titanic)
 Tancredo achava que 70 votos 
poderiam subsistir a graça de Deus.
 Sua posse marcada para o dia 15 de 
março de 1985, não chegou a realizar-se, 
com todos os seus 480 votos que teve, 
contra os 180 votos de seu concorrente 
Paulo Maluf.
 Na noite anterior a posse, o novo 
presidente eleito Tancredo Neves, foi 
internado as pressas para a cirurgia e 
faleceu depois de 38 dias, sem assumir a 
presidência. Sem a ajuda de Deus ninguém 
pode fazer nada. Infeliz é aquele que 
levianamente abre sua boca para proferir 
loucuras contra o seu criador.
 Aquele Deus que parece nunca se 
manifestar, de repente entra em campo e 
todas as tentativas de voltar a “jogar” serão 
em vão.



Ecos da Liberdade4

Parecia que um dedo 
gigantesco correra pelo navio!

 No dia 31 de maio de 1911, quando o 
navio Titanic saiu do estaleiro no porto de 
Belfast, um empregado da Companhia de 
Construção Naval White Star Line disse: 
“Nem mesmo o próprio Deus pode 
afundar esse navio.”
 Impressionante é que sobreviventes 
escreveram da sensação que tiveram no 
momento do choque do Titanic com o 
ICEBERG.
 A Sra. Lady Cosmo Duff Gordon teve a 
sensação de que: “alguém correra um 
dedo gigantesco pelo costado do 
navio.” 
 Depois de quase um século, ainda as 
pessoas estremecem quando ouvem 
relatos da história do naufrágio e parece 
que sentem o dedo de Deus correr por todo 
seu corpo.

(Do livro “Titanic o Naufrágio da Soberba” 
de  Arlindo Alves)
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CAPÍTULO I

O Senhor entra em
campo para o JUÍZO!

 Quero Lembrar t rês histór ias 
marcantes que o mundo todo conhece e 
todos sabem que foi Deus que entrou em 
ação e não houve quem pudesse impedir:

O Dilúvio

 Diz a Bíblia: “Viu o Senhor que a 
maldade do homem se havia multiplicado 
na terra, e que era continuamente mau todo 
desígnio do seu coração; então se 
arrependeu o Senhor de ter feito o homem 
na sua terra... e disse farei desaparecer da 
face da terra o homem que criei.
 Por causa de Noé Deus deu mais uma 
chance, durante longos anos Noé construiu 
a arca em terra seca.
 O povo ainda tinha tempo de mudar de 
comportamento.
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Deus entrou em cena:

 Diz a Bíblia: “No ano seiscentos da 
vida de Noé, aos dezessete dias, do 
segundo mês, nesse dia romperam-se 
todas as fontes do grande abismo, e as 
comportas dos céus se abriram, e houve 
copiosa chuva sobre a terra durante 
quarenta dias e quarenta noites.” 
                                                     Gen. 7,11  
 Ao ler o relato bíblico parece que vejo a 
própria mão de Deus abrindo os “registros” 
das águas debaixo da terra e também todas 
as “torneiras” nas nuvens e águas surgiram 
de todos os lados, como nunca se viu antes. 
Quando Deus entrou em ação, em 40 dias 
de chuvas, a face da terra foi coberta com 
água e todos os homens pereceram, menos 
aquelas 8 pessoas que temeram a Deus.
 Quando Noé entrou na arca, diz a 
Escritura Sagrada “...o Senhor fechou a 
porta após ele.”
 Noé talvez teria ficado com pena de 
algum bom vizinho, que lhe forneceu 
madeira, mas quando Deus fechou a porta, 
ninguém pôde abrir. 
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 Quando Deus fecha a porta nem 
mesmo o sacerdote mais importante e 
piedoso pode abrir. Quando Deus entra em 
ação, os homens ficam de boca aberta, 
imóveis e calados.  Quando Deus estende 
sua mão contra uma pessoa arrogante, 
todos ficam estremecidos e em silêncio, 
pois sabem que a justiça de Deus pode 
tardar mas não falha. 

A Torre de Babel

 Não muito tempo depois do dilúvio os 
descendentes de Noé se multiplicaram, e 
ficaram arrogantes.  
 Decidiram edificar uma torre cujo tope 
chegasse até aos céus. A Bíblia diz: “Então 
desceu o Senhor para ver a cidade e a 
torre que haviam edificado, e disse ... isto é 
apenas o começo, agora não haverá mais 
restrição.” Por este motivo confundiu-lhes a 
linguagem de modo que ninguém entendia 
mais a ninguém; e desta forma foram 
espalhados por toda a terra. Gen. 11
 Até mesmo o crente, quando fica 
arrogante pelas bênçãos de Deus, não 
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escapa da ruína.
 Salomão diz: “A soberba (o orgulho) 
precede a ruína, e a altivez do espírito a 
queda.” Prov. 16,18 

Ele não viu Deus,
mas Deus o alcançou!

 Yuri Alexievitch Gagarin, com apenas 
27 anos de idade foi o primeiro homem a 
percorrer a órbita da terra, em 1961. Mas, 
sua conclusão infeliz foi: “Não vi nenhum 
indício de Deus.”
 Porém o astronauta da Apolo 15, 
James Irwin, depois de voltar da lua disse: 
“Deus mandou-me à lua para que eu 
proclamasse seu Filho no mundo. Descobri 
que muito mais importante que viajar pra a 
lua, é que Jesus Cristo veio para este 
mundo...”
 Mas, o astronauta russo, Yuri Gagarin, 
somente seis anos mais tarde pilotava um 
Mig 15, e o aparelho explodiu 
inexplicavelmente próximo a Moscou, 
matando o jovem cosmonauta.
 Quando o coração do homem fica 
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arrogante, o Senhor está prestes a iniciar 
o seu juízo. Se alguém de sua família se 

exalta diante de Deus, incline sua 
cabeça, e conduza seus amigos e 

familiares ao arrependimento, antes que 
seja tarde demais.

Sodoma e Gomorra

 A Bíblia diz: “Apareceu o Senhor a 
Abraão quando estava sentado na entrada 
de sua tenda, na hora do maior calor do dia. 
 O clamor de Sodoma e Gomorra tem-
se multiplicada e o seu pecado se tem 
agravado muito. Descerei e verei se de 
fato o que tem praticado corresponde a 
esse clamor que é vindo até mim.”      
                                        Gen.18,1, e 20-21
 Os dois anjos foram para examinar 
Sodoma e Gomorra. Então os anjos 
chegaram a cidade e os homens queriam 
abusar sexualmente dos anjos do Senhor; 
foram castigados com cegueira a correram 
errantes até que se cansaram.
 Assim diz o relato bíblico: “Saia o sol 
sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, 
então fez o Senhor chover enxofre e 
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fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e 
Gomorra, e subverteu aquelas cidades e 
toda a campina e todos os moradores das 
cidades, e a mulher de Ló olhou para trás e 
converteu-se numa estátua de sal.
 Tendo-se levantado Abraão de 
madrugada, foi para o lugar onde estivera 
na presença do Senhor, e olhou para 
Sodoma e Gomorra e viu que da terra 
subia fumaça, como de uma fornalha...” 
                                           Gen. 19,23 – 28  
  Quando Deus vem pessoalmente o 
próprio patriarca Abraão sabia que algo 
terrível estava para acontecer.
 Muitas vezes Deus manda seus 
“office boys” = os pastores = um amigo 
que avisa = um pai que briga com seus 
filhos = uma mãe que reclama...
 Mas, quando Ele vem pessoalmente 
então toda língua se cala e todo o joelho 
treme.
 Tenho medo de avisar uma pessoa de 
algum pecado. Se tomo coragem, junto 
todas minhas forças para avisar o pecador, 
faço-o  de medo e temor de que Deus 
pessoalmente entre no jogo e vá resolver o 
assunto que eu não mais consegui resolver. 
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  Se algum dia seu pai lhe dá uma 
bronca;
  Se sua mãe fala forte como não 
deveria falar!
  Se seu pastor gritar do púlpito ou 
altera sua voz ao erguer seu dedo 
ameaçador; saiba que logo ele vai calar a 
boca, talvez para sempre.
 Mas, quando Deus entra em jogo, 
muitas vezes ninguém mais pode falar, nem 
chorar.
  Ouça quando Deus manda alguém 
impedir o seu caminho para o mal!
 Em alguns casos Deus entra em 
campo para fazer juízo e julgamento.
 Mas, muitas vezes vem para salvar e 
converter o pecador de seu mal caminho.

Deus pode entrar em
campo quando seus

líderes se calam!
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CAPÍTULO II

O Senhor entra em
campo para salvar!

Um menino nascido em
uma estrebaria,

foi Deus que veio para salvar!

 Quem diria que foi Deus que estava 
entrando em campo para salvar, quando 
um menino nasceu em uma estrebaria? 
Ninguém queria dar um pernoite para o 
casal que trazia o Salvador para sua grande 
intervenção na história da humanidade. 
Quando Jesus nasceu, Deus começou sua 
maior obra de resgate.
 Deus na pessoa de Jesus Cristo 
entrou no campo do mundo condenado ao 
inferno. Ele veio para salvar e não para 
condenar e matar.
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O homem pregado na cruz,
foi Deus que veio para salvar!

 Quem poderia imaginar que aquele 
homem condenado à morte, carregando 
sua cruz pelo caminho, por vezes caindo, 
era Deus que estava entrando em ação 
para salvar?
 A multidão achava que se tratava de 
um malfeitor que estava sendo levado para 
a morte merecida. Mas, este homem foi 
Deus pessoalmente que veio pagar o 
preço de nossos pecados.
 Quando Jesus morreu, o véu do 
santuário se rasgou em duas partes, de alto 
a baixo; tremeu a terra, fenderam-se as 
rochas, abriram-se os sepulcros e muitos 
corpos de santos ressuscitaram... E o 
centurião disse: “Verdadeiramente este 
era Filho de Deus.”
                                                Mt. 27, 50-54
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A pregação de pescadores,
foi Deus entrando

em ação para salvar!

 Quem acreditaria que, quando os 
simples pescadores começaram a pregar 
no dia de Pentecostes, que Deus entrara na 
maior ação de salvamento de todos os 
tempos pelo Espírito Santo?
 Depois de 2000 anos, Deus na pessoa 
do Espírito Santo, está salvando da 
escravidão, dos vícios, da morte e do 
inferno.
 P e l a  s i m p l e s  p r e g a ç ã o  d o  
Evangelho, como no dia de Pentecostes, 
ainda hoje milhares de pessoas estão 
sendo salvas.
 Sempre será difícil entender, que é 
Deus que está em ação para salvar, quando 
um pregador do evangelho fa la.  
Dificilmente um anjo vai vir do céu para 
trazer a salvação de Deus.
 No culto, entre 20, 40 ou 4.000 
pessoas, de repente o Senhor, através do 
Espírito Santo, entra em ação para salvar, 
mas somente uma pessoa que está perdida 
o percebe.
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 Mas, aqueles que tem o “coração de 
pedra” continuam imóveis, duros e não 
percebem.
 Aqueles que não aceitam a salvação 
quando o Espírito Santo lhes fala, podem 
perder a única chance de salvar sua alma, 
ou podem fazer Deus mudar de método.

Gráfico é salvo por Deus 
através de seu próprio 

impresso!

 Causou-me grande admiração quando 
certo dia vi o gráfico no culto evangelístico 
em nossa igreja. Eu o conhecia por muitos 
anos, apenas como alguém que me olhava 
um tanto desconfiado e nervoso.
 Para minha surpresa, quando foi feito 
o apelo para aceitar ao Senhor Jesus como 
seu Salvador, Ildo e sua esposa Iara 
chegaram para o altar.
 Creio que jamais esquecerei o que o 
Ildo me disse naquela noite: “Eu percebi as 
pessoas ao nosso redor chorando 
comovidas, mas ninguém queria aceitar o 
convite, então resolvi chegar.”
 Deus entrou em campo para salvar 
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aquele casal, quando comoveu o coração 
deste homem. Também outros foram 
tocados e chegaram para o altar naquela 
noite. Jamais eu imaginava que este 
homem algum dia estivesse sentado em 
nossos cultos. Quando lhe perguntei 
surpreso, quem lhe havia convidado para o 
culto, ele disse: “Eu mesmo imprimi os 
convites para a evangelização com o 
'Quarteto Laudate' da Alemanha.”
 Deus usou a máquina impressora pra 
começar sua obra de resgate da família 
Eskalee.

Jesus salvou o filho do pastor!

 O filho do pastor Karl Kaefer, Rick 
Kaefer, durante 8 anos viveu uma vida 
longe de Deus, em nova Jersey e em Nova 
York. Morava na casa pastoral com seus 
pais. Em uma noite, em uma briga no bar, 
um adversário queria cortar sua garganta 
com uma garrafa quebrada. Rick conseguiu 
defender-se com seu braço, que foi aberto 
com um enorme corte pela garrafa do 
inimigo.
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 Em uma simples noite de evangeliza-
ção, não havia mais que 60 pessoas. Pastor 
Kaefer parou-se diante do altar orando pelo 
seu filho como fazia já por mais de 8 anos.
 De repente alguém passou ao seu 
lado. O pastor não sabia quem era, pois 
estava orando com os olhos fechados. 
Quando abriu seus olhos não pôde quase 
crer no que via: Era seu filho pródigo que 
votava para casa de seu Pai – o seu Deus.
 Naquela noite Rick disse que não 
suportava esperar o fim da mensagem, pois 
sabia que nesta noite ele precisava salvar 
sua alma.
 O Espírito Santo entrou em ação para 
salvar a vida do filho pródigo do pastor. 
Quando Deus “entra em campo” – no 
campo do seu coração, não espere! Pode 
ser que Ele nunca mais volte!
 Quando você percebe que Jesus está 
diante da porta de seu coração, naquele 
momento, não importa onde você esta, 
trate de abrir a porta.
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  Se você estiver na igreja, 
quando o Senhor lhe falar, vá até 
um pastor ou conselheiro e em 
oração permita o Senhor salvar 
sua alma.

  Se estiver no carro ouvindo um 
culto radiofônico, e o Senhor 
entra em ação para salvar a sua 
alma, pare o carro, e converta-se 
ali, em sincera oração ao Senhor.

  Se você estiver no avião, lendo 
um folheto ou simplesmente 
sentindo o toque de Deus, no 
silêncio da alma, aceite a salvação 
que o Senhor lhe oferece pelo 
Espírito Santo.

  Se lhe falar trabalhando na 
lavoura com seu trator ou com a 
enxada, se possível, ajoelhe-se ali 
mesmo e aceite a salvação.

Deus o chamou na lavoura 
enquanto capinava!

 Em 1975 fomos evangelizar em Rio 
das Antas, SC. Na segunda-feira depois da 
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semana de cultos, Nelson, um jovem que 
assistiu as noites de proclamação do 
Evangelho, sentiu que deveria converte-se 
ao Senhor. Neste instante deixou cair sua 
enxada, ajoelhou-se na terra que capinava, 
e aceitou a graça que Deus lhe oferecia 
enquanto trabalhava em sua lavoura. 
Quando Deus pisa em seu caminho para 
salvar a sua alma, não te desvie do Senhor, 
nem mande o Senhor voltar outra hora.

 Se você estiver no meio da rua e o 
Senhor esbarrar em seu caminho, 
converta-se ali mesmo.

 Irma, uma jovem suíça queria 
aproveitar todos os prazeres da vida. 
Demitiu-se de seu emprego, em companhia 
de um amigo, comprou passagens aéreas à 
Bangkok, na Ásia.
 Ela simplesmente quis fazer uma 
viagem em plena liberdade no prazer 
máximo da juventude. Durante 4 semanas 
vaguearam pela Tailândia, Malásia e 
Indonésia. Encontraram muitas praias, com 
sol e paisagens maravilhosas. Mas o 
coração ficou cada vez mais vazio e 
inquieto. Sua moral chegou ao ponto mais 
baixo possível.
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 Em Bali, na Indonésia, os jovens 
encontraram-se com outro jovem que 
possuía uma Bíblia e observaram sua 
profunda felicidade. Durante algumas 
semanas de convívio com este jovem, Irma 
lembrou-se de tudo quanto já sabia da 
Bíblia, de Deus e de Jesus. Depois de 4 
semanas no sul da Ásia, comprou 
passagem aérea à Bangkok-Katmandu, a 
capital do Nepal, terra das mais altas 
montanhas. No segundo dia em Katmandu, 
a jovem caiu sobre seus joelhos na rua, no 
centro da cidade e começou a chorar.
 Caída no meio da rua, Irma 
chorando de desespero, ouviu uma voz 
no seu interior que lhe disse: “Irma, eu 
sempre lhe amei, e queria lhe mostrar que 
Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida. Em 
parte alguma no mundo você poderá 
encontrar o que seu coração anseia.”  
Arrependida ela chorou, reconhecendo que 
foi de Jesus que ela fugia, chegando até 
Katmandu no Nepal.
 Seis anos mais tarde a jovem disse: 
“Eu sabia que estas eram palavras de 
Jesus. Tudo ficou iluminado em minha vida, 
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Jesus me havia perdoado todo o pecado. 
Todo pecado que pesava sobre a minha 
vida caiu como um pesado fardo. Uma 
alegria indescritível penetrou  em minha 
vida, no meio da rua em Katmandu. Deste 
momento em diante, eu queria viver com 
Jesus.”

 Se o Senhor lhe falar às 2:00h da 
madrugada, aceite a salvação 
antes de amanhecer o dia.

 Tudo começou depois de um Show em 
Londres. Entre os convidados de grandes 
personalidades estava o Pastor César 
Malan.
 Uma jovem animou os convidados 
com excelentes apresentações musicais e 
humor.
 Depois da apresentação, o pastor foi 
até a jovem e lhe disse: “Enquanto eu ouvia 
seus cânticos, pensei como seria bom se 
você colocasse este teu talento a serviço do 
Senhor Jesus Cristo. A Srta. sabe que, 
diante dos olhos de Deus é uma mulher 
pecadora, e que entre você e uma mulher 
de baixa moral, não há diferença diante de 
Deus? Mas o sangue de Jesus Cristo, o 
Filho de Deus, pode te purificar de toda a 
injustiça.”



Ecos da Liberdade22

 A cantora ficou irritada, e respondeu 
asperamente ao pastor, mas este seguiu 
dizendo: “Senhorita, não tenho a intenção 
de ofendê-la, mas estou orando para que o 
Espírito de Deus a convença de que venha 
ao Senhor assim como você é.” A cantora 
não conseguia dormir a noite; não 
conseguia tirar de sua mente a imagem 
daquele pastor sério, e suas palavras 
ressoavam em seu coração.
 Às 2:00h da madrugada, a jovem 
procurou lápis e papel, enquanto 
lágrimas corriam de seus olhos, e ela, 
Charlotte Elliot, escreveu os versos do 
hino que já comoveu platéias de milhares 
de pessoas em todo o mundo:

Tal qual estou eis-me Senhor,
Pois o teu sangue remidor,

Verteste pelo pecador,
Ó Salvador, me achego a Ti.

 Quando o Senhor quer salvar chegou 
a sua oportunidade. Não perca esta sua 
grande oportunidade de salvação e graça.
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CAPÍTULO III
Deus ainda vai

“entrar em campo”
para nos auxiliar no futuro?

 Há pessoas que decidiram nunca 
participar dos estudos bíblicos e nem 
sempre de todos os cultos! Inicialmente 
porque tem filhos no  primário, colégio, 
mais tarde na faculdade,... Os filhos já nem 
tem consciência pesada por faltar, pois 
seus pais sempre faltavam. Os filhos mais 
tarde são recém casados, tem filhos 
pequenos, adolescente, jovens, doentes, 
morrendo, presos, pobres, ricos, ocupados 
demais... (Luc. 14: 15 – 24) Certamente 
todos são motivos e argumentos fortes, 
mas serão suficientes para justificar o 
prejuízo dos filhos?
 O filho quando sabe que o seu pai e 
sua mãe nunca freqüentam ao estudo 
bíblico e faltam muitas vezes nos cultos, 
sabe que seus pais não conhecem a bíblia, 
não tem tempo para lê-la com a família nem 
com sua igreja, provavelmente não estarão 
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mais entre as fileiras da igreja do futuro.
 Então chega o tempo quando Deus 
nunca mais entra em campo por esta 
família. Isso será o inferno sem Deus na 
família!
 Quem serão as mães e os pais 
espirituais na fé da igreja do futuro? Quem 
serão os membros do conselho da igreja do 
futuro? Quem vai socorrer a comunidade, 
quando num só momento será preciso 
alguém defender o rebanho? Quem serão 
os presbíteros da igreja no futuro?
 Aqueles que não tiveram tempo, como 
jovens, como casais jovens, pais e avós?  
Aqueles que não tiveram tempo para Deus, 
para o ensinamento da Bíblia? Eles 
poderão exercer a função de líderes 
espirituais?  Então é possível que Deus 
nunca “entra em campo para defender” a 
família, juventude, igreja.  E o rebanho fica 
sem a defesa de Deus diante do “lobo”, 
vestido de ovelha.
 O que será quando a igreja passar por 
momentos apocalípticos? Quem poderá se 
levantar pela igreja quando os pastores 
estão caídos sem forças, porque já lutaram 
até chegar quase a morte?
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 Precisamos de pais e mães na fé! 
Precisamos de pessoas que se reúnem em 
nome de Jesus aos domingos e nos 
estudos bíblicos para firmar o caráter de 
seus filhos sentados ao seu lado na casa de 
Deus, e a diferença poderá ser que no 
futuro os seus filhos estejam na cadeia ou 
no conselho da igreja.
 Precisamos de homens e mulheres 
que são guiados pelo Espírito Santo, com 
equilíbrio, com sabedoria e conhecimento, 
com participação desde o princípio da obra 
até o anoitecer de sua vida!
 Quem serão os conselhe i ros 
espirituais da igreja do futuro? Deus ainda 
vai “entrar em campo” pelo Espírito Santo 
usando conselheiros amigos e não a 
violência, fazendo pesar sua mão contra 
nossas famílias e igrejas, porque ELE pode 
enviar os seus conselheiros para 
aconselhar o seu rebanho? 
 

Você estará no estudo bíblico com 
sua família a partir de hoje?
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O inferno começa onde Deus 
decide não mais se manifestar!

 O rico no inferno pediu que Lázaro 
molhasse o dedo em água e viesse 
refrescar a língua, mas ele recebeu o 
recado: “...está posto um grande 
abismo entre nós e vós, de sorte que 
os que querem passar daqui para vós 
outros não podem, nem os de lá passar 
para nós.”  Luc. 16,26 
 
 O pior do inferno é que não existe 
mais um caminho de volta, não existe 
mais um Deus que se volte para os 
perdidos. Não despreze a graça que 
Deus lhe oferece hoje, enquanto ele 
fala suavemente a sua alma.
 Não espere Deus se retirar da 
porta de sua alma. Não perca a graça 
que hoje se oferece, amanhã ela pode 
não existir mais, nunca mais.
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A Bíblia diz:

 “Como escaparemos 
nós, se negligenciarmos 
tão grande salvação?”
                                     Heb. 2,1-3 

 
 Portanto: “Hoje, se 
ouvirdes a sua voz, não 
endureçais os vossos 
corações.”
                                       Heb. 3,15
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