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OS MAIS LINDOS 
PROJETOS DE DEUS

“Então o Senhor Deus fez nascer do 
solo, todo tipo de árvores agradáveis 

aos olhos e boas para alimento”. 
Gen 2:9

Imagino que a rosa e a macieira são 
plantas do Éden. E Deus teve bom gosto 
e humor criando a "macacada" e anima-
is, das mais variadas espécies.
A ideia dos belos Jardins Suspensos, 
do mundo antigo nasceu como cópia, do 
projeto original de Deus. 
Inclusive os jardins eram irrigados com as 
águas, tomadas do Rio Eufrates, citado 
em Gen.2: 14. Até hoje, os jardins são 
uma das maiores atrações turísticas das 
cidades mais famosas. Eles fascinam 
pessoas do mundo todo.
Tudo isso são provas dos “lindos pro-
jetos” de Deus.
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O projeto mais lindo de 
Deus, a criação da mulher

Disse Deus: “Não é bom 
que o homem esteja só; 
farei para ele alguém, 
que o auxilie e lhe cor-
responda”. Então o 
S e n h o r  D e u s  f e z  o 
homem cair em profun-
do sono e, enquanto 
este dormia, tirou-lhe 
u m a  d a s  c o s t e l a s , 
fechando o lugar com 
carne. Com a costela, o 
Senhor Deus fez uma 
mulher e a levou até ele.  
Gen 2: 18 – 22.

Eu desejava ter uma foto de Adão, ao ver 
por primeira vez, a sua esposa perfeita e 
adulta. Por não possuir a foto deste “proje-
to original” escolhi a da filha, provando seu 
vestido de noiva. Certamente também as 
mulheres concordam que, este foi o projeto 
mais lindo que Deus fez no universo.
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Quem destruiu 
este lindo projeto?

Após descrever o projeto feminino de 
Deus, uma profunda tristeza caiu sobre 
mim, por me lembrar do tráfico de mulhe-
res, estupros, humilhações, prostíbulos, 
filhas enjauladas pelos próprios pais, para 
abusar delas como monstros, padrastos e 
tios abusando de crianças... Desculpem 
q u e  c o l o c o  e s t e s 
assuntos vergonho-
sos em foco, porém é 
essa a razão, porque 
muitos não podem mais 
ver o projeto de Deus 
em si mesmo, nem em 
seus semelhantes. 
A linda rosa tem péta-
las frágeis, com um 
pouco de violência ela 
fica preta e feia. Sim, você e eu somos um 
lindo projeto de Deus para brilhar, talvez 
apenas poucos dias, mas para isso fomos 
projetados por Deus.
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Minha esposa disse: 
Mostre o lindo projeto 

de Deus, o homem!
Natalia, eu não teria 
visto o homem como 
“lindo projeto”, ele 
foi feito do barro. 
Po rém,  você  me 
mostrou um dos mais 
importantes projetos, 
o homem. Pois o 
Senhor disse: “Faça-
mos o homem à 
nossa imagem... e domine sobre os peixes, 
as aves, o gado, sobre toda a terra”. Gên 1:26-27

É possível que Adão vivesse sozinho, por 
10 ou 150 anos, (Ele viveu 930 anos) para dar o 
nome a todos os seres vivos. Gên. 2:19 e 5:5  
Então o Senhor viu Adão sozinho e disse: 
“Não é bom que o homem esteja só; farei 
uma auxiliadora para ele”.Gên. 2:18 

O que seria da auxiliadora sem o homem? 
Agradeço a esposa, por solicitar a foto de um 
homem neste artigo.
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A união conjugal é um 
lindo projeto de Deus

“Deus criou o homem à sua imagem, 
homem e mulher. Os abençoou e disse: 
'Sejam férteis e multipliquem-se'”! 

Gen. 1:27 -28. 

O projeto da sexualidade não surgiu na 
ideia de cientistas, 
n e m  d e  u m a 
mente pervertida. 
O ato conjugal foi 
p r o j e t a d o  p o r 
Deus, mas por ser 
um “lindo e pra-
zeroso projeto”, 
a humanidade o converteu em um de 
seus mais monstruosos atos, quando 
praticados de forma perversa.
A união conjugal, com o privilégio da 
reprodução humana, é uma das maiores 
demonstrações do “lindo” projeto de 
Deus, para o homem e a mulher que ele 
criou.
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A família é um dos mais 
lindos projetos de Deus

O casamento foi 
uma ideia fantásti-
ca, porém só a famí-
lia com filhos, (mes-
mo adotivos) com-
pleta a cópia perfei-
ta, do projeto origi-
nal de Deus.
A família, segundo o 
projeto de Deus, foi 
preparada para ser 
o sacerdócio da 
vida humana. 
Milhares de anos o homem foi a figura 
mais importante, mesmo nas cavernas. 
A bênção do pai foi a maior herança de 
todas as famílias, na antiguidade.
O maior exemplo familiar nós temos na 
construção da Arca, por Noé e seus três 
filhos, que sobreviveram na arca, para for-
mar o início da nova era, após o dilúvio. 
Gen.6.
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A família é o abrigo mais 
importante para os humanos

Estamos perdendo o maior valor da 
sociedade humana, pelos constantes 
divórcios e a degeneração familiar. 
O resultado desse desvio do projeto de 
Deus custará o mesmo preço, da perda 
da camada de ozônio.
Ouça: “Você é um lindo projeto de Deus 
aqui na terra”. Procure realizar esse 
projeto em uma vida familiar. Clame a 
Deus por uma linda família, mesmo como 
idoso e solitário. Talvez alguns de seus 
familiares pudessem herdar o projeto 
de Deus, que está “engavetado” para 
seus familiares.
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Você é um lindo projeto de 
Deus na terra, que 

não pode fracassar!

Tive um diálogo 
muito sério, com uma 
vendedora de veí-
culos e lhe pedi que 
ela voltasse a desen-
volver o projeto espi-
ritual de Deus, em 
sua vida. 
Quando eu saí da 
agência, chegou o 
missionário Altair e disse a frase de 
nosso tema, à jovem senhora. 
Ela logo entendeu o que o evangelista lhe 
dizia, mas estava distante do Senhor. 
A vendedora passou os primeiros livretos 
Ecos da Liberdade ao missionário, que 
nos telefonou e desde então, segue sua 
missão usando também a nossa literatu-
ra semeando, por quase quatro décadas, 
a Palavra de Deus em Curitiba. 
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Quando conhecemos o “homem do 
boné”, ele estava passando por necessi-
dades, pois o seu projeto “Missão Seme-
ar a Paz” não lhe dá sustento, semeando 
dia a dia, folhetos, Bíblias e falando da 
salvação.
Porém, ele não desiste do seu chamado, 
segue dizendo centenas de vezes ao dia: 
“Você é um lindo projeto de Deus na 
terra, que não pode fracassar”! Essa 
frase ele repete para pessoas na rua, nos 
escritórios, no Palácio do Governo, na 
Prefeitura. Ele entrega literaura para seus 
colaboradores nos tubos dos ônibus de 

Curitiba e o faz de cedo à noite, como se 
estivesse no seu emprego. Missionário 
Altair, obrigado por sua inspiração, pois 
sua “frase chave” deu origem a este livreto.
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Projeto de Deus nascido 
no meretrício?

Já aos 40 anos de idade, minha vida 
parecia haver chegado ao fim. Os mui-
tos afazeres e a grande vontade de cum-
prir tudo a risca, levando a salvação 
para pessoas em todo Brasil e o mundo, 
pelo rádio e pela literatura, além das 
responsabilidades internacionais em 
quatro idiomas, levaram minhas forças a 
um “burnout”. (Esgotamento físico e mental, causa-
do pela vida profissional). 

Solicitei então 90 dias de licença e 
procurei testar cada medicamento, dia a 
dia e descobri, que nenhum medicamen-
to resultava em alguma melhora.
Na calada da noite, tomei a filha Djessi-
ca, de dois anos na garupa e saímos a 
passear com Isai, 7 anos de idade. Ao 
chegar à segunda esquina da quadra, 
encontramos um jovem em sua cadeira 
de rodas. Ele tentava retornar para sua 
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casa, porém não conseguia subir o meio-
fio. 
Ao reconhecer o jovem, eu exclamei: 
“Moço, você está vivo? Eu ouvi sua 
moto, soube de seu acidente e vi a ambu-
lância levar você para outra cidade, onde 
havia melhores recursos hospitalares. E 
ouvi dizer que você não pode sobreviver. 
Como você ficou vivo”? - “É verdade, 
eu deveria estar morto, mas aqui estou”, 
respondeu Alexandre. (nome fictício) 
Isai me ajudou a fazer subir sua cadeira 
de rodas, do asfalto para a calçada.

“Púlpito” na calçada 

Em meu “sermão” sério, eu lhe dis-
se: “Alexandre, quanto tempo espera-
mos por você e por sua mãe que se 
converteu há muitos anos, porém 
onde estão vocês? Por que vocês não 
se convertem de verdade, abandonan-
do a vida do mundo, que não leva 
apenas para a morte, mas para o infer-
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no. É hora de você e sua mãe saírem 
desta vida e finalmente aproveitarem a 
chance, que Deus mais uma vez vos 
deu”, conclui implorando.
Cabisbaixo, sem coragem para 
erguer os olhos para mim, o moço na 
cadeira de rodas, disse: “Pastor Mário, 
eu gosto muito da igreja, mas sou sin-
cero, tenho vergonha de me misturar. 
Em minha infância, eu fui mandado 
para um internato em Prudentópolis, 
PR. Lá residem muitos imigrantes ale-
mães e eu vi que as crianças riam de 
mim e diziam: 'Der ist vom Puff', logo 
saíam correndo e me deixavam sozi-
nhos. Até que descobri o significado, 
traduzido eles diziam: 'Esse menino é 
da zona'. Por essa razão, eu nem 
mesmo tenho coragem de me misturar 
com os jovens de sua igreja”, concluiu 
envergonhado.
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A “evangelização” na calçada fez do 
jovem, um homem de honra e pai de 
família. Sua mãe, a fundadora da casa 
de prostituição, quando idosa, ensinou 
as Escrituras para os filhos de Alexan-
dre e de sua esposa.
Deus tem projetos também para os 
que nasceram em atos do pecado! 
Não existe procedência que exclua 
uma pessoa, dos projetos do amor de 
Deus! 

O Criador tem um 
projeto para sua vida! 

Fale com Deus e 
solicite que seu 

projeto seja 
retirado da “gaveta”! 
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O que significa 
um projeto de Deus?

Os exemplos práticos devem ser lem-
brados para a melhor compreensão, de 
resposta à pergunta: Onde está o “pro-
jeto” de Deus para minha vida?

O projeto de 
Deus para sua 
vida não está 
em seu DNA, 
pois este pode 
h a v e r  s i d o 
degenerado, 
desde os seus 
antecedentes. 
Viajamos para muitos países em dife-
rentes continentes, e percebemos (Ham-
burgo Alemanha) que o conhecimento 
de Deus o Criador, é muito pequeno. Para 
a grande maioria de pessoas, está perto 
de zero. 
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Portanto, sugiro que observemos com 
atenção especial, o que diz:
Salmo 139: 1 Senhor, tu me sondas e me 
conheces. 2 Sabes quando me sento e 
quando me levanto; de longe percebes 
os meus pensamentos. 3 Sabes muito 
bem quando trabalho e quando descan-
so; todos os meus caminhos te são bem 
conhecidos. 4 Antes mesmo que a 
palavra me chegue à língua, tu já a 
conheces inteiramente, Senhor. 5 Tu me 
cercas, por trás e pela frente, e pões a 
tua mão sobre mim. 

(Leia 2 ou 3 vezes)

Nos tempos antes do computador, se 
falava que Deus terá o filme de nossa 
vida, hoje nossos dados podem ser 
guardados em um minúsculo Chip, que 
em segundos pode revelar, inclusive as 
transações bancárias e fornecer o nosso 
DNA... Porém, Deus tem acesso aos 
pensamentos e as intenções de nosso 
espírito.

Heb 4:12 e Rom 8: 27.
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Somos projetos de Deus. 
ELE nos teceu no útero 

materno!
A Bíblia diz: “Tu criaste o íntimo do 
meu ser e me teceste no ventre de minha 
mãe. Eu te louvo porque me fizeste de 
modo especial e admirável”. Sal 139: 13 -14

Muitos dirão: “Pastor Mário, Deus não 
estava com meus pais naquele ambien-
te onde eu fui gerado”. 
Um pastor amigo, que nasceu em Ham-
burgo, quando nos visitou com o quarte-
to de pastores, disse: “Eu fui gerado 
num bairro do submundo de Hamburgo. 
Vivíamos com os pais e três irmãos, em 
um só quarto. Ali entre as crianças, os 
pais mantinham relações. Neste ambi-
ente eu fui gerado e criado”.
O “embrião pastor Werner”, um homem 
gigante e feliz, na época pastoreou nossa 
igreja, ele foi  gerado num  ambiente   
horrível, mas aceitou desenvolver o pro-
jeto que Deus criou e teceu no útero de 
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sua mãe, a partir do ato da fertilização.
Não importa onde se deu a fertilização.
Não importa se alguém foi gerado na 
folia do carnaval, da Oktoberfest ou 
numa traição.
No momento quando o embrião “eu” – 
“você” começou a vida, através da 
fertilização, o projeto de Deus estava 
pronto. 
No momento da concepção, o sexo, 
as características físicas e a saúde do 
bebê, já foram determinados pelos pro-
genitores, que contribuíram com 23 
pares (total 46) de cromossomos, cujo 
núcleo guarda o código do DNA.
Porém, é óbvio que o estado físico, 
emocional, saudável ou sob o efeito de 
álcool e drogas dos pais, pode trazer 
sérias consequências para o embrião, 
que será a pessoa gerada nessas con-
dições. 
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Desenvolva os projetos 
de Deus em sua vida

Todos os edifícios precisam de vários 
projetos. Nossa existência se compõe de 
seis projetos, que devem ser desenvol-
vidos e cuidados até a morte:

1º O projeto de Deus 
para sua nutrição física

O início da fertilização, pelo 
espermatozóide paterno, 
que penetrou no óvulo da 
mãe, inicia a transforma-
ção total do corpo da ges-
tante. Algumas mulheres 
sentem uma leve “ponta-
da”, quando acontece a 
fertilização em seu corpo. É 
porque,  naquele exato 
momento se “inicia uma 
série de alterações, que preparam seu 
corpo para acolher e nutrir o bebê em 
formação”.  Fonte: Paula Louredo Moraes.
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Nos primeiros nove meses de nossa 
existência, nossa mamãe resolveu isso 
em seu corpo, noite e dia. Após o nasci-
mento, esta continua a ser tarefa  dos 
pais e não cessa, nem aos 21 anos de 
idade do filho(a).
A nutrição é um dos projetos mais impor-
tantes de Deus, pois a falta de alimento e 
água poderá fazer a pessoa desmaiar, 
em poucas horas.
Um ditado popular diz: “Quem não chora 
não mama”. Isso será assim até o fim e 
significa que devemos lutar por nossa 
nutrição até a morte. 
A Bíblia diz: “Se alguém não quiser traba-
lhar, também não coma”.   2 Tes 3:10

Em bons tempos da infância, a escola foi 
prioridade nº 1, mas começar a apren-
der a plantar e trabalhar fazia parte, 
desde muito cedo. 

Ensine a criança a preparar sua 
nutrição e ela não passará fome, 

até quando for idosa. 
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2º Cuide do projeto de Deus, 
sua saúde emocional

Alguém desequilibrado emocionalmen-
te é perigoso, onde quer que esteja. 
Você é um fantástico projeto emoci-
onal, criado para sentir alegria e dor em 
sua vida, e compartilhar tudo isso com 
outras pessoas. 
Com perfeita saúde emocional você 
pode auxiliar a quem está em perigo de 
cair em depressão. 
É preciso que você cuide de seu esta-
do emocional. Injeção de bebidas fortes 
pode queimar neurônios vitais, que 
causam sérios danos, e possivelmente 
atinge gerações futuras de seus des-
cendentes.
Há alguns anos percebemos que nossa 
filha estava prestes a cair num colapso 
emocional, por questões comuns.
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O joelho no chão 
trouxe a solução

O estado emocional de nossa filha 
estava abalado a tal ponto, que resolve-
mos viajar até ela em Curitiba, pois 
estávamos no Oeste do PR. Ao che-
gar, Cherli disse com certo temor: “Pai 
e mãe, não é que vocês vieram somen-
te por minha causa?” – “Sim filha, os 
membros da comunidade são de gran-
de importância, quanto mais a nossa 
filha, que precisa de ajuda ainda hoje.”, 
afirmei. 
Logo no início do diálogo, eu lhe dis-
se: “Filha, seu problema emocional não 
é grave, mas se não for resolvido, pode 
chegar ao “Poit of no return”.
Vamos dobrar os joelhos, colocar 
tudo nas mãos de Deus e nunca mais 
comentar essas dificuldades”, conclui. 
Dobramos os joelhos e entregamos 
tudo ao Senhor nosso Deus. (Sal 37:5) 
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Atualmente a filha está ótima, porém com 
mudanças importantes para o futuro. 
Acabo de tomar 
café com ela e fui 
autorizado a escre-
ver esta experiên-
cia. Vejam a felici-
dade do seu filho 
Leonardo, durante 
sua consagração 
na igreja, alguns 
dias antes de escrever essas linhas.
Há pessoas que são destruídas por 
questões de fácil solução, mas precisam 
de alguém que lhes estenda a mão. 
Quem caiu no poço precisa de outras 
pessoas que o retirem daquela situação. 
Tive o privilégio de colocar os joelhos no 
chão com noivos que não tinham como 
se casar, por questões de documentos 
internacionais, outros por dificuldades 
familiares, casamentos destruídos... Os 
joelhos no chão solucionaram muitos 
projetos de Deus, que pareciam não ter 
mais solução.
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3º O projeto financeiro de 
Deus para sua vida

O prefeito, o governador, o presidente, o 
pastor, o agricultor, o assalariado..., todos 
nós temos responsabilidades fiscais. As 
contas devem fechar a cada mês, não                                                    

apenas no final do mandato, pois então 
pode ser impossível.  Não podemos ser 
gerentes, patrões, empregados, famílias, 
nem crentes ou pastores, com o projeto 
financeiro bagunçado. (Podem acontecer 
desastres econômicos e catástrofes que 
ninguém pode evitar) Porém, o que acon-
teceu no caos econômico dos USA, 
envolveu todo o mundo e foi apenas uma 
má administração das finanças, e o mundo 
inteiro pagou com eles.
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Quem não faz a contabilidade todos os 
dias é seu próprio ladrão.

Com o projeto financeiro em débito, 
roubaremos do comércio, do irmão, do 
banco e de Deus. Fazemos contas para 
pagá-las. O mandamento de Deus é sim-
ples: “Não furtarás”. Não pagar as con-
tas vencidas, é furtar. Este é um dos 
assuntos mais sérios da vida adulta. Nin-
guém pergunta pela religião, opinião, 
nem aceita desculpas, a conta assumida 
deve ser paga, pelos cristãos como pelos 
ateus.   
Você é um lindo projeto de Deus, para 
administrar suas finanças. 
Só assim seremos felizes, com muito ou 
pouco. 

Fique de olho em 
s u a s  c o n t a s , 
pague tudo em 
dia certo, faça as 
contas antes de 
passar o cartão...
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4º O projeto intelectual de 
Deus para sua vida

Deus disse: “O meu povo perece por 
falta de conhecimento” Oséias 4:6.
Muitas heresias surgem por pregado-
res com falta de conhecimento.
Deus deu os Dez Mandamentos, as 
leis, e as disciplinas severas para fazer 
do seu povo uma nação preparada para 
receber o Unigênito Filho de Deus, 
como Salvador - Jo 3:16.
O sábio Rei Salomão disse: “Meu filho, 
ouça o ensino de seu pai, e não deixes 
a instrução de tua mãe, porque serão 
diademas de graça para a tua cabeça, e 
colares, para o teu pescoço”. Pro 1:8-9.

Jovens e velhos, vamos desenvolver o 
projeto de Deus, não apenas com facul-
dades, mas com sabedoria do alto.  
A faculdade não é responsável pela 
ética moral e cívica. Isso se espera do 
berço, da família, do pai e da mãe.
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5º Você é um projeto social 
de Deus para o mundo 

Conheça o projeto principal de Deus para 
sua vida: "Então o Rei dirá aos que estive-
rem à sua esquerda: 'Malditos, apartem-
se de mim para o fogo eterno, prepara-
do para o Diabo e os seus anjos.
Pois, eu tive fome, e vocês não me 
deram de comer; tive sede, e nada me 
deram para beber; fui estrangeiro, e 
vocês não me acolheram; necessitei de 
roupas, e vocês não me vestiram; estive 
enfermo e preso, e vocês não me visita-
ram'... E estes irão para o castigo eterno, 
mas os justos para a vida eterna" –  Mt. 25:41 
– 46.

O mundo padece de fome e justiça, por 
falta de pessoas que cumprem o proje-
to de Deus na sociedade.
Querem receber, mas não estendem a 
mão ao próximo, que devemos amar 
como a nós mesmos. Mar 12: 30-31. 
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6º Você é um projeto espiritual 
de Deus para a salvação do 

mundo 

Deus não deixou anjos encarregados 
para representar e cumprir o serviço de 
Deus na terra. Você é O PROJETO criado 
por Deus, para fazer o mundo conhecer a 
graça e o amor Dele. Ele não envia anjos 
para as missões em distantes países, tam-
bém não para o seu bairro, igreja e família. 
Para essa tarefa ele criou a você e eu.

Qual é o projeto espiritual que você 
desenvolve por: suas mãos, inteligência, 

finanças e por seus dons e talentos?

Durante as pesquisas em Belém, PA, fui 
convidado a assistir a reunião dos 1.200 
Guardas da Igreja de Nossa Senhora de 
Nazaré. 
Na reunião o sacerdote disse: “Irmãos, 
vocês devem fazer vosso trabalho como 
exemplos, as pessoas observam vossa 
vida e esperam ver em vocês, o exemplo 
que devem seguir...”
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O “projeto espiritual de Deus para sua 
vida” é o motivo maior que nos fez escre-
ver este livreto. Eu confio em Deus, que 
por suas mãos te mostrará o que falta 
para desenvolver em suas emoções, 
finanças e inteligência durante os dias 
que Deus ainda lhe dará aqui na terra.

Diga em oração clamando a Deus: “Se-
nhor eu quero descobrir o SEU projeto 
para minha vida e aceito os seus planos. 
Seja feita a SUA vontade em minha vida, 
como no céu.
Capacita-me para desenvolver o projeto 
de minha existência aqui na terra. Não 
quero chegar de mãos vazias a SUA pre-
sença”.  Amém. 

Espero seu testemunho 
do “projeto” que Deus 
desvendou diante de 

seus olhos, ao ler este livreto.

Mário Hort

28 Ecos da Liberdade
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