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Belém - Portal da Amazônia
A região onde atualmente encontra-se a
cidade de Belém foi um pequeno lugarejo,
que serviu de morada para os índios xucu-
rus 12. Francisco Caldeira Castelo Branco, a
de janeiro de 1616, fundou o Forte do Pre-
sépio.Apovoação inicialmente foi denomina-
da de . Posteriormente:Feliz Lusitânia
Santa Maria do Grão Pará; Santa Maria de
Belém do Grão Pará; até a atual Belém e foi
a primeira capital daAmazônia.
A chamada deAmazônia é Selva Amazôni-
ca e Floresta Equatorial daAmazônia.
Esta região inclui territórios de .nove nações
Ado 60%, seguido pelo comBrasil tem Peru
13% também nae com partes Colômbia,
Venezuela Equador Bolívia Guiana, , , ,
Suriname e Guiana Francesa.
A Amazônia representa mais da metade das
florestas tropicais no planeta. O nome
"Amazônia" deriva das , mulheresamazonas
guerreiras, da . Segundo amitologia grega
lenda as “amazonas” pertenciam a uma
tribo, comandada por Hipólita, que não
aceitava homens: Carlos V de Habsburgo,
inspirado nas mulheres guerreiras hititas,
ou amazonas batizou o rio de "Amazonas".,
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É difícil descobrir o
“Portal” que conduz ao Paraíso?

Antes de embarcar
em Foz do Iguaçu, PR,
com passagens por
pontos de milhagens,
e portanto sem custos,
com destino a Belém,
PA, tentei entrevistar
várias pessoas com a
pergunta: “Você pode me dizer onde
encontro o Portal para o Paraíso”? Mas,
ninguém entendeu minha analogia.
Clamei ao Senhor, temendo que em
Belém, também ninguém compreendesse
a questão, pois é “A” verdade. A doutrina
impreterível, central e imutável da Bíblia,
de capa a capa. Não existe um único
ponto indiscutível do cristianismo, seme-
lhante ao que nos referimos neste livreto
como: “Portal para o Paraíso”. Os cristãos
podem divergir em opiniões e confissões,
porém jamais podem divergir no assun-
to quanto ao “Portal” de nossa analogia.
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O Portal para o Paraíso

Logo ao aterrissar
no aeroporto de
Belém, me deparei
com o cartaz que
mostra o portal:
A analogia do “Por-
tal para o Paraíso”
nos conduzirá por matas, igarapés, o rio
Amazonas e a um lugar único no mun-
do.
Podemos imaginar nossa peregrinação
cristã, com o desafio de cruzar a Ama-
zônia para chegar ao Paraíso?
Caso Jesus tivesse nascido em Belém do
Pará, e ensinado em Manaus, certamen-
te ELE teria falado do: “Igarapé estreito
que conduz para a vida e do querio largo
conduz para a perdição”.
Pois, foramos caminhos da Amazônia
os igarapés e rios, porque não havia
estradas nem aviões, isso durante milêni-
os.

O Portal para o Paraíso 3

CAPÍTULO I

Onde está o Portal
para o Paraíso?

O criminoso chegou ao “Portal” na última
hora de sua vida, e entrou no mesmo dia,
conforme a palavra de Jesus.
Porém, nossa peregrinação é longa e
pode ser tão difícil de cruzar, quanto é
perigoso cruzar aAmazônia.
O privilégio de estar ao lado do Filho de
Deus, que acabava deABRIR o Portal, foi
dado apenas aos dois criminosos e um só
alcançou a graça de Deus.

A Bíblia diz: “E, quando chegaram ao
lugar chamado a Cave i ra , a l i o
crucificaram, e aos malfeitores, um à
direita e outro à esquerda... E um dos
malfeitores que estavam pendurados
blasfemava dele, dizendo: Se tu és o
Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós.
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Respondendo,
porém, o outro,
repreendia-o,
dizendo: Tu nem
ainda temes a
Deus, estando
na mesma condenação? E nós, na verda-
de, com justiça, porque recebemos o que
os nossos feitos mereciam; mas este
nenhum mal fez.
E disse a Jesus: Senhor lembra-te de
mim, quando entrares no teu reino. E
disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que
hoje estarás comigo no Paraíso”.
Lucas 23:33 – 43.

Porém, nós estamos tão próximos do
Portal para o Paraíso, quanto os dois
criminosos. quePor mais distante
alguém esteja de Deus, lá mesmo está o
“Portal” para o Paraíso e cada pessoa
pode entrar, como o criminoso entrou,
segundo a promessa de Jesus.
É preciso apenas voltar-se humildemente
a Jesus, com palavras idênticas as do
criminoso.
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O Portal para o Paraíso
entre o assassino e a vítima

Os são“animais da espécie humana”
os “monstros” mais perigosos, nas cida-
des e também na selva amazônica,
porém o “Portal da Salvação” também
está presente diante de qualquer perigo.
Duas irmãs cantoras foram importantes
instrumentos da evangelização, com
suas apresentações musicais. Uma
delas se desviou, pois os cânticos de sua
irmã tinham mais aceitação que as suas.
De repente, ela começou a vender seu
corpo e sucumbiu no mundo da prostitui-
ção.
Havia um matador em séries naquela
região, que já tinha assassinado 17 pros-
titutas. Todos os dias, o pai buscava nos
jornais, para ver se sua filha seria uma
das mulheres mortas.
A moça realmente já estava nas mãos
do assassino. Ele a envolveu num plásti-
co preto amarrou-a dos pés aos ombros,
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e começou a divertir-se lentamente, com
o assassinato da jovem. Neste instante a
jovem clamou mais uma vez, com toda a
força de sua alma, dizendo: “Jesus, não
permita que meus pais tenham uma notí-
cia assim, da minha morte”.
Naquele mesmo instante, o assassino
golpeou o seu próprio peito com o punhal
e caiu morto ao seu lado.
Após livrar-se das ataduras, ela telefo-
nou para o seu pai e lhe disse: “Pai, estou
voltando para casa. Venha me buscar o
quanto antes possível”!
O Portal para o Paraíso estava com a
jovem, diante do portal para o inferno, e
pelo nome de Jesus, ela pôde voltar-se a
Jesus Cristo e foi salva.
O está em qual-“Portal para o Paraíso”
quer parte do universo e fora dele, onde
humanos possam estar. João 4: 23.

E, todo aquele que invocar
o nome do Senhor será salvo.

Rom. 10:13
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O Portal para o Paraíso
tem um só endereço.

É possível entrar para a Amazônica por
todos os lados da Floresta. Porém, para
chegar ao Paraíso temos um único
endereço, um só portal e um só nome
imutável e intransferível.
Jesus disse: se alguém“Eu sou a porta,
entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e
sairá, e achará pastagens.” João 10: 9

"Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim”.
João 14:6

“E em nenhum outro há salvação, porque
também nenhum outrodebaixo do céu
nome há dado entre os homens, pelo qual
podemos ser salvos”.Atos 4:12
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Há uma só porta para o Paraíso

As religiões porta-oferecem diferentes
is, portas e caminhos, que conduzem
ao paraíso.Apergunta é:

“Que paraísos são esses”?

Paraíso com 70 virgens, para os suici-
das, que jogaram os aviões nas Torres
Gêmeas de Nova York?
Paraíso das velas apagadas, o nirvana,
após longos anos de sofrimentos?
Jesus prometeu o paraíso ao crimino-
so, porque ele disse:
1º “Nós merecemos pelos nossos
atos”. Isso significou que ele reconheceu
seus pecados.
2º “Lembre-se de mim”, isso foi confis-
são de fé na vida eterna.
3º “Quando entrares no teu reino”, isso
foi aceitar a Jesus como Rei do Paraíso.
Toda religião que indica outro “Portal
para o Paraíso” conduz seus seguidores
para a perdição eterna.
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A primeira entrevista
em Belém

“Jovem, Belém é o Portal da Amazô-
nia, você pode me dizer, onde fica o Por-
tal que conduz ao
Paraíso de Deus”?
Madison refletiu
alguns segundos,
e disse: “Este pode
ser somente uma
única pessoa, que
é Jesus”.
Fui surpreendido com a afirmação, pois o
primeiro entrevistado, imediatamente
entendeu a analogia, que já foi mal usada
e se tornou o maior fracasso do cinema.
O Portal, a porta, a entrada para o cami-
nho, que conduz ao paraíso tem um único
endereço: onde o Cor-“A cruz de Cristo”
deiro de Deus pagou os pecados de

todas as raças línguas e nações.,

Quem lava suas vestes no seu sangue
poderá entrar para o paraíso. Apc. 7: 9 – 17.
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Não entre por portas aos lados

Entre somente pela porta principal, a do
meio, do , que morreu paraFilho de Deus
abrir a entrada ao Paraíso, onde ELE estará,
com todos os salvos.
Não entre pela porta da direita, esta é a
porta do criminoso, ele entrou ainda na últi-
ma hora, mas ele também entrou pela porta
do meio, que é Jesus.
Não entre pela porta da esquerda, ela é a
dos incrédulos. À “esquerda” está o portal
para o lago de fogo. Apc. 21:8

Não entre por outra porta aos lados, abaixo
ou acima, digo: “ a salvação porNão busque
Pedro, João, Maria, pastor ou por algum
religioso, de nossos dias”. 1 Cor. 1:12 -13
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Quero que você me aqueça
neste inverno...

Fiz uma pequena pausa na escrita e
preparei um café, em meu quarto do
hotel, em Ananindeua. Fui ao restaurante
buscar água quente e ouvi uma música.
Cantando e dançado finalizava um pro-
grama na TV, em ritmo paradisíaco, e o
texto dizia: “Eu quero que você me
aqueça neste inverno e que tudo mais
vá pro inferno”.
Estou chorando enquanto escrevo, pois
o povo vai dançando para o inferno, e
depois?

Passei horas no centro de Belém, até
ficar com medo, por ser quase 22h00 e eu
estive numa reunião, com 1.200 homens
da igreja de Nazaré e um dos guardas
acabava de receber uma coronhada e lhe
roubaram a bicicleta. Então consegui
carona com o Sr. Urias, que me levou ao
hotel.
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Mas, ao viajar no ônibus com o povo em
Belém, na hora do rush senti a difícil tare-
fa, de fazer uma só pessoa conhecer a
verdade, no meio de tanta agitação.
Eu sinto dor na alma ao escrever essas
linhas, pois multidões andam como ove-
lhas sem pastor fal-, e são iludidas por
sos “pastores” e roubadas da salvação.
“Quando Jesus viu as multidões, teve
grande compaixão delas, porque anda-
vam cansadas e desgarradas, como ove-
lhas que não têm pastor. Então, disse aos
seus discípulos:Aseara é realmente gran-
de, mas poucos são os ceifeiros. Rogai,
pois, ao Senhor da seara, que mande cei-
feiros para a sua seara”.
Mat. 9:36-38
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O Portal para o Paraíso
no ônibus circular?

Embarquei no ônibus e procurei desco-
brir pessoas, que estivessem dispostas a
falar com um homem, que parecia ser
estrangeiro, mas sou brasileiro de Blume-
nau, SC, e sou testemunha da gentileza
do povo brasileiro.
Logo encontrei o jovem Josué, que
sabia que Jesus é o “Portal” pelo qual ele
entrou, para o caminho da vida eterna.
Belém foi uma das cidades onde encon-
trei o maior número de pessoas, que logo
sabiam: “O Portal para o Paraíso” é Jesus
Cristo, e vários deles já o aceitaram
como a entrada para o reino de Deus.
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Falei para: Josué:
“O Portal para o
Paraíso, pode ser
encont rado no
ônibus, avião,
navio, e em qual-
quer lugar do
planeta, onde quer que alguém diga:
'Jesus lembre-se de mim'”.
Seria um prazer caminhar durante sema-
nas, em Belém e perguntar: “Você sabe
onde fica o Portal para o Paraíso”?

Porém, o que mais importa é saber:
1º Somente junto à cruz de Jesus está o
portal, a porta estreita, o novo nascimen-
to para o reino de Deus. (João 3:3)
2º Nenhum milagre de cura nem ressur-
reição de mortos, é o “Portal para o Paraí-
so”. É preciso passar pela purificação do
sangue de Jesus.
3º Seja um anjo do céu ou nós mesmos,
que vos anunciamos outro evangelho,
seja anátema, (amaldiçoado) diz a Bíblia.
Gálatas 1:8

O Portal para o Paraíso 15

CAPÍTULO II

A travessia da
Amazônia para o Paraíso

Em 1974, quan-
do o exército
b r a s i l e i r o
abria a rodovia
S a n t a r é m –
C u i a b á , f o i
realizado o e eu tive oprimeiro culto,
privilégio de pregar o primeiro sermão
de nossa missão na Amazônia, no Km
40 em uma escola coberta de palha, a
beira da rodovia.
Da encruzilhada
das rodovias da
Transamazônica,
no Km 30, viaja-
mos 100 km, para
encontrar o exérci-
t o , que es tava
abrindo a floresta da rodovia Cuiabá –
Santarém.
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Em Itaituba tive o privilégio de orar com a
senhora Paixão,
quando ela acei-
tou passar pelo
“Portal” e come-
çou sua jornada
pela “Amazônia
para o Paraíso”.

(Sra Paixão a direita)

Em homenagem à primeira membra de
nossa missão, foi colocada uma placa em
seu sítio, com o dizer: “Aqui foi plantada a
primeira semente da Igreja...”
25 anos mais
tarde reencon-
trei a senhora,
em sua “traves-
sia pela Amazô-
nia” com Jesus.
Seus filhos pres-
taram importan-
tes serviços, inclusive no funeral do cole-
ga Pr, Edgar Henke, de Itaituba, PA.
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Alegria na Travessia da Amazônia
com um pirarucu de 54 Kg

Durante a celebração dos 25 anos da
Mão Cooperadora, a obra assistencial,
eu tive o privilégio
de par t ic ipar da
ce lebração, das
bodas de prata.
Na ocasião fomos
autorizados a pes-
car o maior pirarucu
que conseguísse-
mos, no açude da
missão. O motorista
do ônibus fisgou um
pirarucu, de 54 Kg.

A “travessia da Amazônia para o Paraí-
so é difícil”? Com certeza.
O colega pastor e suaOreste Greiner
esposa Marlene, iniciaram nossa missão,
aqui em onde estou escre-Ananindeua,
vendo, e suas ferramentas iniciais foram:
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Um facão, uma bola e uma bíblia.

O colega e sua
esposa me dis-
seram que essa
foi à prova mais
difícil de sua vida
missionária.
D e s b r a v a r o
trabalho em Itaituba foi difícil, mas rece-
ber o presente da Missão Wycliffe, de
uma área, de vários terrenos abandona-
dos fez o casal chorar, amargamente.
Eles viviam com suas duas filhas em
perigo na área, não tinham ninguém para
compartilhar alegrias ou tristezas, então
o pastor resolveu empregar facão, bola e
a Bíblia.
Roçou o terreno baldio, abriu um campi-
nho de futebol e jogou bola com os meni-
nos da periferia, para tentar fazer deles
homens, que entrassem pelo “Portal para
o Paraíso” e logo, enfrentassem a “tra-
vessia da Amazônia da vida para o
paraíso”.
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Mortes na travessia da Amazônia

Os 40 anos de travessia da Amazônia,
literalmente falando, foram de esforços
e altos preços, para os desbravadores e
custou a ,vida de dois colegas pastores
que deixamos no solo amazônico, e eles
foram levados pelos anjos de Deus, ao
Paraíso. Luc. 16: 19 - 31

Rudi Kunkel, colega pastor amado ten-
tou a a nado.travessia do Rio Tapajós
Ele desejava ser o primeiro a nadar 1.800
metros. Alguns minutos antes da che-
gada, sua esposa lhe perguntou: “Rudi,
você quer entrar no barco”? Ele fez sinal
que não, mas no mesmo instante afun-
dou no rio Tapajós e foi achado 24,00h
mais tarde. Na travessia da Amazônia
ao Paraíso, num piscar de olhos pode-
mos chegar ao Paraíso eterno. Isso pode
acontecer nas águas do Rio Tapajós, em
algum igarapé ou em nossa cama.

É preciso estrar pronto para a chega-
da, a qualquer hora do dia ou da noite.
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Momentos divinos na
travessia da “Amazônia”

O colega pastor Edgar Henke, várias
vezes esteve enfermo. Certa noite ele me
telefonou ao Sul, e disse: “Mário, estou
com o herpes”. (vírus varicela-zoster, incurável na

época). Anunciei a enfermidade pelo
rádio, pedi que os ouvintes intercedes-
sem pelo colega. Minutos após o anún-
cio, no culto pela rádio chegou um irmão
e disse todo afoito: “Eu achei uma vaci-
na para a enfermidade, que deve ser
enviada do Rio de Janeiro à Itaituba”.
Poucos dias mais tarde, a vacina estava
em Itaituba, PA, e o colega foi curado.
Anos mais tarde, Edgar estava internado
por 11 dias, aqui em Belém, PA. Nova-
mente apelou por nossa oração. Comuni-
quei a enfermidade pelo rádio e no dia
seguinte a febre acabou.
Mas, então Edgar foi chamado para
entrar pelo Portal para o Paraíso Eter-
no, onde ele aguarda a nossa chegada.
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CAPÍTULO III

Perigos na Travessia
da Amazônia ao Paraíso

Há muitas narrativas sobre ataques de
serpentes na selva amazônica. A maior
sucuri de que se tem registro, por fonte
confiável, media 11 metros e 65 centí-
metros Marechale foi encontrada pelo
Cândido Rondon no século XX.,
Natalino, um des-
conhecido, que se
tornou meu amigo
b a t e u n o m e u
ombro e pergun-
tou :“O senhor
está gostando de
nossa cidade”?
Natalino me convidou para ir com ele à
Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, e eu
lhe perguntei: “Qual é o bicho mais peri-
goso da Amazônia espiritual”? Ele res-
pondeu: “O sexo”.
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O novo amigo falava
como o povo fala e é
exatamente isso o que
eu procuro: Desejo
saber o que as pesso-
as fazem, do que gos-
tam, o que lhes causa
medo e quais são as
angústias e suas ale-
grias. Desejo compre-
ender e responder
por escrito.
Natalino perguntou: “Como a Bíblia afir-
ma, 'que o empregador pagou o mesmo
salário, para quem começou a trabalhar as
seis, as oito, onze e até dezessete
horas'”? Respondi: “Isso é misericórdia de
Deus, Natalino. Um pai achou serviço às
seis horas da manhã outro, apenas às
dezessete horas da tarde, mas ambos
precisavam de comida para os seus
filhos naquele dia. Isso é a misericórdia
de Deus”! Mt. 20: 1 – 16.

Natalino foi e isso fica entreconfidencial
nós. Porém, a também está“fera sexo”
no Sul, na Europa e na África.
O Portal para o Paraíso 23

Em todo o mundo morrem milhões de
Aids e doenças venéreas, por causa do
“bicho sexo”.
Porém, o sexo realmente é uma fera?
Natalino, o sexo não é “fera”.
O sexo é o mais
belo fruto, presen-
te de Deus, para
marido e mulher.
O coração e a
mente do homem e
da mulher, estes se
tornam feras quando vendidos na “feira
livre”.
Aos promíscuos acontece com o sexo,
assim como faz a sucuri com suas
presas: Ela se enrola toda nela e a sufo-
ca até a morte.
O “sexo” fora de sua ordem e decência,
se transforma em “fera” indomável e mor-
tal, contra o próprio bem estar, de quem o
emprega no pecado, fora do casamen-
to.
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CAPÍTULO IV
A armadura para a Travessia

da Amazônia ao Paraíso

“O que devemos levar para a jornada ou
jangada, para a viagem de travessia da
Amazônia da vida”? Rifle, muita muni-
ção, facão e muita gasolina?
A final, devemos estar preparados para
enfrentar as feras gigantes!
Não apenas o jacaré,
mas a sucuri ou
anaconda, que é o
monstro da selva
amazônica.

Diga meu irmão, as “feras” existem na
travessia da vida para o Paraíso eterno?
O pior é que elas chegam disfarçadas,
em vestes finas de homens e mulheres
elegantes, até de religiosos e pais de
família, contra seus próprios filhos.
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Armas permitidas aos cristãos

Encontrei o taxista
Marcos, em diálogo
com um recepcionis-
ta, quando o taxista
concluía a frase:
“Eu queria dizer
umas verdades para
o meu colega, mas
lembrei de que a Bíblia diz: 'Se alguém lhe
bater na face direita, oferece-lhe tam-
bém a outra; E, ao que quiser pleitear
contigo, e tirar sua a túnica, larga-lhe
também a capa'”. O taxista concluiu: “Eu
não vou me defender...”. Enquanto ele
batia em sua própria face.
Oferecer o outro lado da face, para
quem nos bateu ou roubou o “paletó”, é a
arma dificilmente usada, por nós cristãos,
mas quando usadas em nome de Jesus,

e em humildade: Acertamos a “sucuri e
o jacaré” na cabeça, com poder de
fogo divino. Experimente!

Ecos da Liberdade26

Porém, no comércio e também nas igre-
jas, a realidade é outra: Tirou meu fre-
guês, levou uma “rasteira” e eu lhe rou-
barei seu empregado.
Alguns são capazes de mandar uma
investigação da polícia federal, para
destruir o concorrente. Essas são armas
do inferno “selva amazôni-usadas na
ca” do sul, do norte, na Europa, África e
Ásia...

As armas da fé são: Verdade, justiça,
evangelho da paz e a espada da fé.

Você dirá: “Ufa, ao menos podemos usar
uma espada, mas é a espada do Espírito,
que é a Palavra de Deus”. Ef. 6:13-17

Essas foram as armas dos cristãos,
que enfrentaram o Império Romano e a
antiga Religião Judaica. Eles conquista-
ram continentes e alguns deles foram
mortos ao fio da espada, porém vence-
ram a “travessia da Amazônia da vida” e
entraram para o Paraíso eterno.
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CAPÍTULO V

A chegada ao Paraíso
Esse capítulo é muito forte para mim, pois
faz despertar lembranças inesquecíveis
de minha infância.
Não lembro a idade, mas estive enfermo
e de madrugada, o pai me levou ao médi-
co. das luzes da cida-Recordo do brilho
de de Curitiba, embora na época existis-
se um único prédio, de 23 andares na
capital. Mas o brilho das luzes da cidade
parecia ser o brilho do paraíso.
Eu imaginava que iria morrer e ainda
agora sinto, como se fosse ontem, que eu
desejava dizer: “Pai, eu creio que vou
para a glória. Veja o brilho da cidade...”
Após quase 60 anos, ainda parece que
vejo o brilho nas nuvens e na neblina
sobre Curitiba. Este brilho tocou minha
alma infantil. Pois, foi essa a esperança
que enchia nossas almas como crianças,
pelas mensagens dos pastores.
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Após a travessia da
“Amazônia” nos espera o

Paraíso
Jesus disse ao criminoso, o primeiro
salvo pelo sangue derramado do Filho de
Deus: “Hoje estarás comigo no Paraí-
so”. Lc.23:43.

Lázaro morreu e foi leva-
do pelos anjos para
junto de Abraão. O rico
também morreu e foi ao
sofrimento, pois ele esta-
va atormentado nas cha-
mas. Lc. 16: 19 -31.

Estêvão foi apedrejado, porque: “Cheio
do Espírito Santo, fitou os olhos no céu,
viu a glória de Deus, e Jesus em pé à
direita de Deus, e disse: 'Eis que vejo os
céus abertos, e o Filho do homem em pé
à direita de Deus'. Então eles gritaram
com grande voz, taparam os ouvidos..., e
o apedrejaram”. At. 7: 54 – 60.
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O início de nosso ministério pastoral foi
marcado fortemente, pelos cânticos dos
jovens, que celebravam a esperança da
glória do Paraíso. A música de nº 116,
dos Cânticos Evangelísticos, diz:

1. Há no além, feliz morada,
Em glória e luz celestial.
Não haverá dor nem tristeza,
Na casa que Jesus foi preparar.

Coro: Ó esplendor veremos breve,
Como cristal, à luz do sol.
Com todos salvos entraremos,
Pelos portões de ouro celestial.

2. Aqui no mundo há tristezas,
Problemas lutas sem cessar.
Mas em Jesus temos amigo,
Que nos conduz ao lar celestial.

3. Também você é convidado
a habitar no lar do além.
Estenda a mão a Jesus Cristo
E subiremos, juntos a mansão.

Trad. Mário Hort
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A inspiração dos jovens foi
a certeza de chegar ao Paraíso

Viajávamos numa velha Kombi e no
famoso fusca ano 1971. Mais tarde,
adquirimos um ano 1969, super-ônibus
luxo, mas já velho e enferrujado.
Porém, a alegria fazia vibrar igrejas e
clubes, salões de baile e salões nobres,
ginásios de esportes e teatros. O cântico
da esperança do Paraíso de Deus, nos
enchia do Espírito Santo.
E Deus fazia estremecer o povo pela
glória celestial, que os ouvintes sentiam
pelos cânticos do grupo de jovens, que se
tornou o conjunto Ecos da Liberdade.

Você deseja ser recebido no Paraíso,
no final de sua jornada?

Entre pelo “Portal Jesus Cristo”. Ele
nos receberá pessoalmente e dirá, a
todos os salvos: “Venham benditos de
meu Pai. Entrem na posse do reino que
vos está preparado desde a fundação
do mundo.” Mt. 25:34.

Mário Hort
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Carimbo

Enviamos 30 diferentes temas com
150 livretos grátis, para quem nos
escreve dizendo que leu este
comunicado.

Escreva para:
Organizações Ecos da Liberdade

C. P. 100 – 85960-000
Marechal Cândido Rondon, PR - Brasil

Telefone (45) 3254 1483
e-Mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br

Site: www.ecosdaliberdade.com.br

Autor: Mário Hort
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