


Amigo de Bangladesh



Minha inspiração se apagou

Embarquei para a Holanda com o 
objetivo de escrever dentro da réplica da 
Arca de Noé, em Dordrecht, também 
em Paris, porém a expectativa maior foi 
visitar o florescer da Tulipa. 
Porém, ao ouvir o colega relatar os 
detalhes, dos últimos meses de vida com 
sua esposa, estive tão desapontado, que 
decidi retornar ao Brasil, após escrever 
na Arca e em Paris. 
Os sofrimentos do colega,  nos 
cuidados com sua esposa, apagaram 
totalmente a minha inspiração para 
escrever o tema: “Sua alma é um lindo 
projeto de Deus”. Assim lhe comuniquei 
a decisão de retornar, sem ver o florescer 
das tulipas. 

Mas, o pastor me corrigiu severamente, 

quando disse: “Mário, as experiências 

difíceis com minha esposa foram as 

mais importantes de nossa vida conjugal. 

Esse foi o tempo mais precioso de nossa 
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vida com Deus, durante os 42 anos de 

nosso casamento. Nas dificuldades, 

Deus esteve mais presente, que nunca 

antes! Você deve sim, escrever seu tema 

do projeto de Deus”. 
Após ouvir as palavras do amigo pastor, 
eu  obt ive uma 
visão mais ampla 
d a  e x i s t ê n c i a 
h u m a n a ,  n o 
estágio passagei-
ro da alma neste 
mundo. 
A Bíblia diz:

Pois as nossas aflições leves e passageiras estão 

produzindo para nós, uma glória incomparável, 
de valor eterno.  

Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo 

que se pode enxergar, mas nos elementos que não 
são vistos; pois os visíveis são temporais, ao passo 

que  os que não se  veem são eternos .

2. Cor. 4: 17 - 18 
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Sua alma é única

no universo

O poeta português, Antônio Gedeão  diz:
Não há, não, duas folhas iguais em 
toda a criação... 
Nas formas presentes,  nos atos 
distantes, mesmo semelhantes, são 
sempre diferentes. 
Mas, outras não jazem, nem caem, nem 
gritam, apenas volitam nas dobras do 
vento. É dessas que eu sou. 
Portugal1906//1997   Poeta/Professor/Pedagogo/Investigador.  
Assim é sua e a minha alma, projeto único 
de Deus no planeta. 
Jesus disse: “Que aproveitaria ao 
homem ganhar todo o mundo e perder a 

sua alma”? Marcos 8:36.
Talvez você sente sua alma esmagada 
pelas aflições. Uma música folclórica 
alemã diz: “Quando congela uma alma, 
ela não dá um único grito”.
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Sua alma está congelando?

Você se sente morrendo aos poucos, 
pela angústia em sua alma, ou por 
motivos de doenças ou mágoas?
É com você que queremos avaliar o 
projeto de Deus para sua alma.
Observe o seu “interior”. Faça-o  
observando as mais belas imagens de 
pequenas flores, que você encontra pelo 
caminho.
O clima na Holanda é 
adequado ao cultivo da 
tulipa, mas só com a 
chegada da primavera, 
e l a s  c o m e ç a m  a 
florescer. O solo nessas 
ter ras  es tá  sempre 
drenado, o que o torna 
perfeito para os bulbos 
de tulipas. Nossa alma também precisa 
da “primavera” e do calor do amor de 
Deus e de gente que nos ama, para 
respirar e florescer.
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O mal e sua violência 

deturparam o projeto de Deus

N ã o ,  n ã o  f o r a m  o s  a b s u r d o s 
pensamentos de Sigmund Freud, que 
deturparam a alma humana de nossos 
dias, para a conduta desvirtuada. Freud 
procurou notoriedade e afirmou que 
vivemos apenas para o prazer, mas o fez 
pela dependência da cocaína e por sua 
ganância. 
A decadência que deturpou o gênero 
humano, se tornou evidente no princípio 
da vida humana. Gen. 6: 1 – 7    
Estou assombrado pelos inúmeros casos 
de abusos sexuais praticados com 
crianças, dos quais tomei conhecimento 
aqui na Holanda e ainda perturbam 
pessoas, depois de 40 - 80 anos.
As tragédias da vida são muitas, mas o 
que mais ofusca o brilho da alma humana 
é a violência do homem, contra a sua 
própria espécie, em pequenos e grandes 
“ferimentos” que destroem a beleza das 
“pétalas” de nossas almas. 
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Deus derramou latas de tinta?

Os holandeses dizem: “Admirar um 
campo de tulipas é encontrar o lugar 
onde Deus derramou suas latas de 
tinta!”
Após um breve cochilo eu acordei com 
esse pensamento que eu tinha digitado, 
antes de adormecer brevemente. Ao 
despertar do sono parecia que meus 
olhos espirituais, vissem as “latas de 
tintas” derramadas por Deus, na vida 
de pessoas que aceitaram o projeto de 
Deus para suas vidas. 
É óbvio que ainda estamos no “deserto”, 
a caminho da Canaã, onde devemos 
enfrentar os muros de Jericó e a 
conquista da terra prometida. 

Josué capítulos 1 – 6.

Você já teve a sensação de que, a 
primavera de Deus tivesse começado em 
sua vida, após longo tempo de frio? É 
possível que isso esteja acontecendo 
agora em sua alma!

Ecos da Liberdade

Sua alma é um lindo Projeto de Deus!



07

Lata de tinta de Deus 

derramada no Irã

Não só na Holanda Deus derrama suas 
“latas de tinta”. Enquanto eu escrevia 
recebi a mensagem de David Kamos, que 
dizia:               Freedom in Christ, and I got it.

من ھیچوقت آنرا از دست نمیدھم
I never do not miss it.  My heart 
belongs to God.

Traduzido: “Encontrei a liberdade em 
Cristo e não mais a perdi. Nunca mais senti 

falta dela. Meu coração pertence a Deus”.
Como arquiteto no Irã, David teve ótimo 
emprego em seu país, perdeu tudo ao 
encontrar o “projeto de Deus”, para a 
vida eterna de sua alma. 
David chorou de saudades da esposa, 
a mulher que o expulsou de casa. Ele não 
conseguiu pronunciar o seu nome e os 
nomes de seus filhos, no momento da 
oração. Mas, o “projeto de Deus” que ele 
encontrou em Jesus, lhe fez escrever: 
“Meu coração pertence a Deus”.
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Jesus tem projeto para o 

povo do Irã

Um jovem iraniano sentou-se diante de 

mim no culto da igreja de Brunssum, 

H o l a n d a .  A o 

finalizar o culto, 

cumprimentei o 

jovem chamado 

Ali, de 27 anos de 

i d a d e  e  l h e 

perguntei: “Como se vive o cristianis-

mo no Iran”?

Com um olhar triste o jovem imediata-

mente contou sua história: 

“Em meu país havia uma ação evange-

lística em uma residência familiar, 

porque é proibido fazer ações cristãs 

públicas. Eu fui convidado a assistir os 

ensinamentos sobre Jesus. O que mais 

me impressionou foi que Jesus deu 

sua vida para nos salvar.
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É possível que alguém possa dar algum 

bem, ou valores importantes a outras 

pessoas, mas a própria vida ninguém 

dá”, afirmou. “Foi essa a verdade que 

mais me atraiu para o evangelho de 

Jesus. Durante vários meses de estudos 

eu conheci os ensinamentos de Jesus e 

então me converti para o cristianis-

mo”, declarou Ali, como resposta 

imediata a minha pergunta.
“Ali, como reagiram seus pais, ao 
saber que você passou do Islamismo ao 
Cristianismo pela conversão”, questionei.  
“Logo chegou a polícia, confiscou meu 
Laptop e fui preso por três meses. 
Meus pais entregaram uma casa em 
troca de minha libertação do presídio, 
porém a polícia não quer as nossas 
casas, mas desejava saber onde eu 
estava e perseguiu minha família, que 
precisou mudar de residência, por várias 
vezes, por essa razão vim para 
Holanda”, concluiu. 
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“Ali, você sofreu perseguição, 

perdeu a casa e seus pais, isso é 

projeto de Deus”?

Seu rosto demonstrava solidão e 

saudade. Ali, respon-

deu sorrindo para a 

foto, e disse:

“A l ibe rdade  do 

corpo é uma ques-

tão física. 

Não existe verdadeira ‘liberdade 

corporal’, porque estamos limitados à 

vida terrena. 

Aqui, ninguém pode estar livre de 

alguma dificuldade, apenas em nossa 

alma pode existir uma verdadeira 

liberdade de espírito. Foi isso que 

Jesus me trouxe, apesar de todas as 

circunstâncias”. Concluiu. 
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Ninguém pode roubar o projeto

de Deus para sua alma

O jovem Ali, do Iran revelou um projeto 

de Deus, que a perseguição religiosa 

não conseguiu lhe roubar.
Se a nossa felicidade depende de 
prosperidade e triunfos, não temos um 
evangelho que valerá para todos os 
tempos.
Os cristãos do mundo ocidental 
optaram por conquistas materiais e 
valores mundanos e passageiros.
Eu percebi uma profunda paz e 
felicidade na alma do jovem iraniano, 
apesar dos pesares de sua vida, mas 
tudo por entregar sua vida ao Salvador 
Jesus Cristo.
Qual é o motivo da felicidade de sua 
alma neste mundo materialista?
Temos noção do que representa o valor 
de nossa alma, pela salvação que foi 
conquistada por Jesus Cristo?
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A alma de um gaúcho é
transformada   

Por d i reção div ina meus passos 
chegaram ao Congresso Europeu de 
Pastores e Líderes em Lachen, próximo a 
Stuttgart, na Alemanha.
Entre os participantes do congresso 
encontrei o gaúcho natural de Santa 
M a r i a ,  R S , 
Fabiano Zils, que 
está pastoreando 
a  i g r e j a  d e 
G r o n a u ,  n a 
fronteira com a Holanda.
Falei a Fabiano: “Se alguém lhe
tivesse afirmado h á 1 0 a n o s : ‘Sua alma 
é um maravilhoso projeto de Deus’? Qual 
teria sido sua resposta naquela época”?

Fabiano: “Eu teria ignorado a pessoa 

que tivesse feito essa afirmação, com o 
argumento de que, em meu projeto 
deve ter acontecido um erro”.
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Mário: Por que você seria um erro de 

cálculo do Criador? 

Fabiano: “Naqueles dias, eu não tive 

nenhuma perspectiva de encontrar uma 
luz no final do túnel. Retornado do bar 
para casa, na vila de Capão Alto, interior 
de Santa Bárbara do Sul, RS, já de 
madrugada, no meio da rua, sozinho falei 
para Deus: ‘‘Ou me mate ou me ajude’’!

Mário: “O que Deus fez com esse grito 

de sua alma”?

Fabiano: “Naquele momento eu não 

ouvi nada, pois estive embriagado. Na 
manhã seguinte também não, pois a 
ressaca falava mais alto que tudo que eu 
poderia entender naquela manhã. Más, o 
pior ainda estava por vir:

No revellión de 2006 - 07 - abusei de tal 

forma, que na verdade, a morte estava 

mais próxima que nunca. E nos próximos 

dias, eu tive alucinações de tal forma, 

que me senti ameaçado de morte, por 
Ecos da Liberdade
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pessoas que nem mesmo existiam. Mas, 

eu fiquei aterrorizado. E não havia quem 

me tirasse isso da cabeça. Fui ao 

psicólogo, mas não falei da mistura de 

drogas, com bebidas alcoólicas.
Falei com meu pai das ameaças que eu 
sofria, sem lhe comunicar que em minha 
alucinação, senti ameaça de que o 
ataque aconteceria exatamente as 3.h00 
da madrugada. 
Acordei, olhei para o relógio que marcava 
3.h00, quando justamente naquela hora, 
um veículo cruzou diante de nossa 
residência. 
O meu susto foi tão grande, que 
acionamos a patrulha rural, mas tudo não 
passou de uma terrível alucinação. 
Estive tão assustado, que a própria 
imaginação, se tornou para mim, mais 
que verdadeira. Foi então que eu senti 
que deveria sair de minha região, para 
encontrar solução para minha vida.
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Mário: “Para onde você pensou fugir da 

situação”?

Fabiano: “Meu primeiro pensamento foi 

descansar, residindo por um tempo com 
os familiares de minha mãe, por saber 
que eles são tementes a Deus e eles 
poderiam me auxiliar”.

Mário: “Houve um momento decisivo, 
que transformou o projeto de sua vida”?

Fabiano: “Através do convite de meus 

primos, e a participação do retiro de 
jovens, durante os dias do carnaval. 
Houve um batismo e todos retornaram da 
piscina para celebrar a alegria da 
salvação dos recém-batizados. Então 
cantaram uma última música, no último 
dia, no final do último culto, no último hino 
e foi então quando senti como se o dedo 
de Deus tocasse em meu ombro com 
muito amor, e só então eu pude conhecer 
o projeto de Deus para a vida e agora já 
inclui a esposa e o filho”, finalizou 
Fabiano.
Ecos da Liberdade
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Pr. Norberto Hort, após 64 anos de 

vida, oque você reconhece como o mais 
importante “projeto de Deus para sua 
alma”?

Norberto: “O maior projeto de Deus é a 

salvação, que Deus em Jesus oferece 
para todos. 
Porém, o projeto do Senhor para minha 
vida, foi a graça que Deus me tocou e 
buscou ainda na infância.
Isso começou aos cinco anos de idade, 
quando nossa vó nos levou para um 
momento de oração com um pastor e 
novamente aos doze anos, quando senti 
que Deus me chamava. Também aos 18 
anos de idade, quando Deus me ajudou 
a tomar uma decisão muito clara, em 
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relação ao Senhor.
Outro momento decisivo foi, quando 
recebi a oportunidade de estudar no 
seminário, que foi envolvido em difíceis 
questionamentos, mas se tornou cada 
vez mais real. 
Finalmente o momento mais importante, 
para entender o projeto de Deus, foi 
quando pude estender a salvação para 
outras pessoas. 
Olhando para trás, devo dizer que, o mais 
importante projeto de Deus foi a minha 

própria salvação e a de outras 
pessoas pelo meu trabalho.
Deus fez milagres em minha vida e na 
saúde de minha esposa, como de muitas 
pessoas ,  po rém o  p ro je to  ma is 
importante de Deus é saber que, ELE é 
meu Criador, meu Deus e o meu 
Salvador. Tudo isso na certeza que o 
Espírito Santo me dá, que em cada 
passo ELE está diante de mim. 
Perguntei para alguns pastores: 
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“De que forma você reconheceu 

o projeto de Deus na vida”?

O Pr. Victor Ruzack levantou sua mão e 

disse: 

“Eu sou o projeto 

de Deus”! 

“O que você quer 

dizer com esse: “Yo 

soy el proyecto de 

Dios”? 

Victor: “De nenhum modo eu quero 

afirmar que eu sou importante. Apenas 

pensei na criação e no mundo como todo. 

Porém, no final Deus criou ao homem, a 

coroa da criação e nessa parte eu estou 

integrado. Eu me vejo como uma parte 

do melhor que Deus criou”, concluiu.

“Entendo que minha vida está bem da 

maneira como ela é, e sou agradecido, 

pois Deus me quis assim. Da mesma 
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forma vejo a minha esposa, os filhos e 

netos”, completou.  

O b r i g a d o 

pastor Victor 

por esse: “Yo 

s o y  e l 

proyecto de 

Dios”! Muitas 

p e s s o a s  s e 

olham no espelho, não gostam de si 

mesmas, e tudo está errado e essa 

atitude é o início da queda do “tobogã” 

para a depressão. E pode culminar 

numa frustração para toda a vida até 

mesmo para terceiros. O Pr Victor tem 

razão: 
Nossa vida é um lindo projeto de Deus, 

assim como Ele a fez, cabe-nos 

aperfeiçoar o seu projeto através 

de nossas atitudes.
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Sérgio Patzer, você se

considera um projeto de Deus?

“ E u  m e  s i n t o 
como uma parte 
do todo. Deus é o 
Criador de todas as 
coisas, também do 
ser humano e eu 
sou humano. 
Gosto de pintar 
quadros, o que 
também é criar. Quando pinto um quadro 
necessito das combinações de cores e 
dos detalhes. No ‘projeto de Deus’, eu me 
vejo como uma pequena parte deste 
quadro. 
Porém, os deta lhes sempre são 
importantes, sem eles algo estaria 
faltando. Eu não me sinto como o 
centro, nem como se eu fosse o quadro, 
mas sou um detalhe que não se pode 
simplesmente retirar do quadro.

Os detalhes sempre representam um 
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original. Não se pode pintar o mesmo 

detalhe duas vezes.
Da mesma forma como não se pode 
repetir uma pessoa, pois não haverá 
outro pastor Mário, nem outro Sérgio.
Cada pessoa é um original. E todos 
estes ‘detalhes’ perfazem o quadro. 
Por essa razão eu me vejo como um 
pequeno, mas importante detalhe do 
projeto de Deus. ’’

Porque somos criação de Deus 

realizada em Cristo Jesus, 

para fazermos boas obras, 

as quais Deus preparou de 

antemão para que nós as 

praticássemos. 

Efésios 2: 10
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O projeto perfeito de Deus

A única pessoa que pode revelar o 
projeto original criado por Deus é: 

Jesus Cristo, o Filho de Deus.

Estou vivendo uma das últimas manhãs 
na Holanda, acordei cedo e tenho a 
impressão de ter contemplado o “projeto 
original da alma humana”, desde a 
criação do homem até o dia quando, eu 
Mário Hort, verei o projeto ORIGINAL, 
face a face na glória.
É impossível descrever a ampla visão, do 
entendimento que Deus me revelou, 
entre muitas lágrimas, em meu quarto de 
hóspedes muito simples, debaixo do 
telhado do templo.
Te n h o  a  i m p r e s s ã o  d e  h a v e r 
contemplado o Jardim do Éden desde 
o cosmos, e me ficou a imagem, de ver 
todos os anjos decaídos, que se 
precipitaram sobre o “projeto original de 
Deus”, logo após a criação do homem e 
da mulher. 

Ecos da Liberdade
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A guerra contra os humanos se deu, 
porque Deus concedeu ao casal, a 
incumbência de procriar e reproduzir o 
“projeto de Deus”, que foi criado 
segundo a SUA imagem. Gen. 1: 26 – 28. 

O “projeto” aceitou a corrupção

No princípio da obra redentora, Jesus 
foi tentado pelo mal com a gravíssima 
proposta, e diz a Escritura: “Levou-o o 
diabo a um monte muito alto, mostrou-
lhe todos os reinos do mundo e a glória 
deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se, 
prostrado, me adorares. Então Jesus 
ordenou: Retira-te satanás... Com isso, 
o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e 
o serviram.” Mt. 4: 8 – 11. 
Com a resistência de Jesus contra a 
proposta do diabo, o “projeto de Deus” 
foi preservado na sua forma original 
em Jesus.

Não existe uma só alma humana 

perfeita, não podemos avaliar o “projeto 
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de Deus” como quem olha para nós 

humanos. O projeto original está 

unicamente em Jesus:

Pilatos olhou a Jesus e disse: “Não 

acho nele crime algum”.                   João 19:4

O centurião viu o que aconteceu na 

hora da morte de Jesus, e disse: 
“Verdadeiramente este era Filho de 
Deus”.                                    Mt. 27: 51 – 54.

Nicodemus professor da lei em Israel, 

disse: “Rabi sabemos que és Mestre 
vindo da parte de Deus”.             João 3: 2.

A mulher junto ao poço de Jacó, 

disse: "Venham ver um homem 

que me disse tudo o que tenho 

feito. Será que ele não é o Cristo”?                                      

João 4:29

O cego de Jericó gritou: “Jesus tem 

misericórdia de mim” e passou a 
enxergar.                                 Luc 18: 35 - 43.    
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É importante aperfeiçoar o 

projeto de Deus em nossa alma

No embarque em Düsseldorf para 
retornar ao Brasil, a senhora Barbara fez 
o check-in e estava toda confusa com seu 
novo programa no computador.
N o s s o  d i á l o g o  l o g o 
envolveu o ato suicida de 
Adreas Lubitz, o piloto de 
sua cidade, que abalou o 
mundo inteiro por matar 
149 pessoas indefesas, 
j ogando  a  ae ronave 
contra os Alpes France-
ses, por seu despreparo 
emocional.
Ao mencionar meu tema escrito na 
Holanda: “Você também está no voo para 
Düsseldorf”, Barbara disse: “Devería-
mos nos preparar muito mais para a 
chegada ao outro lado”.
É isso que quero escrever com letras de 
fogo, na alma de todos os nossos leitores.
Não podemos pôr os pés para fora da 
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cama, nem deitar a noite, sem preparar 
nossa alma, para aquele momento 
inevitável, para ricos e pobres, doutores e 
analfabetos. 
O “projeto” em nossa alma foi afetado 
pelo mal. A Bíblia diz: “Todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus;
Sendo justificados gratuitamente por sua 
graça, e pela redenção que há em Cristo 
Jesus. - Romanos 3:23-24 

Não consigo esquecer as palavras e o 
semblante preocupado, da senhora no 

check-in de Düsseldorf: “Deveríamos 

nos preparar mais...” Não possuo 

nada mais que o seu nome, mas Deus 
tem o endereço desta senhora. 
D e u s  p e r c e b e  t a m b é m  o  s e u 
sentimento ao ler essas linhas. ELE 
pode preparar a sua alma para o 
maravilhoso encontro,  com todos 
aqueles que se prepararam para o 
encontro com o Rei dos reis. Mt. 25: 1 -11.
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Clame! Suplique! Grite!

Clame em voz alta pela 
misericórdia de Deus sobre 

a sua vida:

Pai nosso que está nos céus. Em nome de 
Jesus venho a Ti e clamo no Espírito Santo: 
Tenha misericórdia de mim e apaga todas 
as minhas transgressões, limpa me de 
toda a maldade, cria em mim um coração 
novo e puro, inscreva meu nome no Livro 
da Vida e faça de mim uma nova criatura. 
Quero ser o projeto que o Senhor 
desenhou para minha vida. Perdoa o tempo 
que desperdicei em meus próprios 
caminhos. Amém. 

Cidade...............................hora......... dia...../...../...... 

Assinatura.............................................................................

Ecos da Liberdade

Sua alma é um lindo Projeto de Deus!

Mário Hort 
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