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Ecos da Liberdade



O Titanic

O navio mais famoso do mundo foi 
construído nos estaleiros de Belfast, na 
Irlanda, entre a primavera de 1909 e 
maio de 1911.
No dia 31 de maio de 1911 o navio des-
lizou do estaleiro da construção Naval 
White Star Line. Naquele dia de festa um 
empregado da construtora disse: “Nem 
mesmo o próprio Deus pode afundar 
esse navio”. 
A Sra. Albert Caldwell, embarcava no 
navio quando perguntou a um tripulante: 
“É verdade que este navio não pode 
afundar”? “Minha Senhora, nem Deus 
poderia afundar este navio”, respondeu 
arrogantemente um marujo.
A primeira e última viagem partiu de 
Southampton, da Inglaterra.
As 12h00 do dia 10 de abril, de 1912, o 
Titanic iniciou sua viagem com destino a 
Nova Iorque, USA.
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No dia seguinte o navio fez uma última 
parada, ancorado ao largo da costa da 
Irlanda, em Queenstown.

Lanchas trouxeram a bordo 
os passageiras para a viagem 

à eternidade

Existem poucas fotos deste histórico 
embarque, somente o padre Francis M. 
Browne, tirou algumas fotos de seus 
companheiros, a maioria deles embar-
cou para a eternidade.
O Titanic levava 2.223 pessoas em sua 
primeira viagem. No início do século 
XX, este navio era o maior objeto móvel 
manufaturado do mundo. 
Foi o navio mais longo já construído, 
com comprimento 269,04m e uma altura 
de 53,3m e o total de sua tonelagem 
46.328t. 
Acomodações para uma tripulação de 
892 pessoas e capacidade para 2.435 
passageiros, no total de 3.227 pessoas. 



Acredita-se que dois fatores deram gran-
de contribuição na noite do naufrágio: as 
vigílias do mastro não tinham binócu-
los à disposição, um item que poderia 
ter evitado o choque com o iceberg, se 
eles o tivessem visto 30 segundos 
antes. Além disso, o navio possuía um 
leme considerado pequeno para guiar 
uma embarcação daquele tamanho. Se 
fosse maior, o navio teria conseguido se 
desviar do obstáculo de gelo a tempo. 
Apesar do relato de muitos passageiros, 
até a descoberta do navio, acreditava-
se que ele tivesse afundado inteiro, e 
não se partido em dois. Atualizado fonte: Wikipédia 

Para transportar a âncora do navio foi 
necessária uma carroça com 20 cavalos. 
Às 23h40 do dia 14 de abril 1912 o 
vigia Frederick Fleet avistou um Eis-
berg, bem à proa do navio. Imediata-
mente acionou o alarme. O Primeiro 
oficial Will iam Murdoch ordenou: 
”Invertam a marcha das máquinas”. 
Mas já era tarde demais. Após meio 
minuto, embora a proa do navio houves-
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se se desviado da montanha de gelo, 
ouviu-se um barulho vindo do fundo do 
navio. O Titanic havia sido ferido de 
morte.
Exatamente as 00h05 minutos do dia 
15 de abril de 1912, somentes 25 minu-
tos após a colisão, o capitão Edward 
Smith, ordenou que os barcos salva-
vidas fossem arriados, para transportar 
os passageiros ao mar.
Às 2h30 ao som do hino: “Mais perto 
quero estar meu Deus de ti,” e executa-
do pela orquestra de bordo, do maestro 
Wallace Harthey, o Titanic mergulhou 
rapidamente para as profundezas do 
oceano.
O radiotelegrafista John Philips, que 
mandou o telegrafista do navio The Cali-
fornian “calar a boca”, quando o avisa-
va que havia Icebergs na proximidade, 
rogou entre soluços: “Deus me perdoe... 
Deus me perdoe”. 
Com as 2.223 pessoas a bordo, o naufrá-
gio resultou na morte de 1.517 pessoas.



Em torno de 300 corpos apenas foram 
recuperados das águas e entregues às 
famílias, ou sepultadas em um cemitério 
na costa do Canadá, onde até hoje as 
sepulturas são cuidadas pela companhia 
marítima que sucedeu a White Star Line.
Os demais 1.223 corpos estão sepulta-
dos no túmulo do vasto Oceano Atlânti-
co Norte, junto ao próprio Titanic, a 
4.000 metros de profundidade. 
Estive iniciando o preparo da mensa-
gem para o culto, quando Mônica che-
gou a Livraria Ecos da Liberdade e nar-
rou, de forma assustada, como a sua 
alma ardia em temor, ao testemunhar 
para um homem estranho, dizendo-lhe: 
“Se	eu	não	lhe	falo	da	graça	de	Deus,	da	
salvação	 que	 você	 precisa,	 imagine,	 você	
pode	cruzar	a	rua,	morrer	ali	mesmo	e	irá	
para	o	inferno.	E,	eu	serei	culpada	de	sua	
perdição,	 pois	 não	 lhe	 falei	 nada	 do	
socorro	 que	 Deus,	 em	 Jesus	 Cristo	 pode	
conceder.	O	senhor	estará	eternamente	no	
inferno	e	eu	que	nada	lhe	falei	do	Evangelho	
de	Cristo,	como	ficarei”?
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Com essa narrativa de Mônica, eu senti 
o dever de falar sobre “o grito de Socor-
ro” daqueles que estão naufragando ao 
nosso arredor, e nós nada fazemos para 
salvá-los.
Entendemos o que representa o grito 
de uma alma, que está afundando para 
as chamas do inferno? 
Ouvimos ainda o pedido de SOS dos 
náufragos, que afundam ao nosso lado?
A maioria dos cristãos está surda, não 
ouve nem percebe os clamores de multi-
dões de pessoas, que estão se agarran-
do nos últimos destroços de seu “Tita-
nic” que afundou, e eles estão agarrados 
nos seus últimos “destroços”. 
 O “Titanic” mais importante é o bar-
quinho de sua existência e família.
A maioria dos cristãos dorme tranquila-
mente e até critica, aqueles que querem 
socorrer aos náufragos.
Há muitos cristãos que sabem do fogo 
do inferno vai arder sobre os incrédulos 
e desviados, mas ficam de braços cruza-



dos, nas poltronas confortáveis de suas 
igrejas. O problema não é a poltrona e 
sim, a omissão de socorro.
O dia 15 de Abril de 1912 amanheceu 
com uma frota de botes salva-vidas dis-
persos, com 705 sobreviventes do 
Titanic.
Todos os demais afundaram ou flutua-
vam no lugar do naufrágio, agarrados 
em pedaços de madeira, uns ainda com 
vida, outros já mortos.
Um dos navios mais próximos do 
naufrágio do Titanic, na noite da tragé-
dia, foi o S.S. Carpathia, da Cunard  
Line. Demorou algumas horas para che-
gar até o lugar onde os últimos sobrevi-
ventes estavam se batendo nas águas 
geladas.
Muitas vezes já é tarde quando chega-
mos à casa, ao hospital, ou ao lugar do 
acidente para socorrer as pessoas que 
estão morrendo sem Deus.
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Em alguns casos, as pessoas estão 
gritando por socorro ao nosso lado na 
igreja, na família e vizinhança, mas exis-
te alguém que socorre espiritualmente 
aos que estão agarrados nos últimos 
destroços de sua existência?

O Titanic zarpou sem Deus 
e naufragou!

Muitos saíram com sonhos fantásti-
cos como o filho pródigo, mas em plena 
viagem da festa, afundaram como o 
Titanic. Saíram da casa do Pai levaram 
sua herança para o mundo sem Deus.
Viveram felizes até que seu “Titanic”  
afundou na lama do sexo, da droga, do 
fumo e do álcool.

O Titanic da vida fácil naufragou

O CD de Fábio e Ricardo, narra à história 
de Maria: Ela saiu de casa, foi trabalhar na 
cidade. O salário era pouco, então desco-
briu que vender o corpo na prostituição 
seria uma saída fácil.



Até que grávida, sozinha e perdida ela 
gritava por socorro. Foi nessa miséria 
que Deus achou a saída pela salvação 
para sua alma.
Há muitas “Marias” que estão se afo-
gando e não há quem lhes estenda a 
mão.
Com certeza, a criança nasceu, cresceu 
e ainda trouxe muitas dores e mágoas 
para ambas. Mas, o socorro de Deus 
pode trazer uma vida totalmente nova. 
Procure ajuda quando o seu “Titanic” 
está naufragando.
Os “Titanics” da vida fácil estão afun-
dando e levando multidões a morte pre-
matura pela AIDS. 
O Pastor Arminio Kopp socorreu uma 
jovem em São Paulo, entregou sua vida 
ao Senhor em oração; carregou a moça 
varias vezes ao hospital, porém ela mor-
reu em pouco tempo, mas sua alma foi 
salva da morte e condenação eterna. 
O pastor teve a oportunidade de socor-
rer a jovem pela graça de Deus, antes 
que fosse tarde demais para sua alma.
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A revista Veja publicou anos atrás, um 
relato dos sepultamentos das pessoas 
que estavam morrendo de AIDS, na 
África. Caixões eram vendidos como 
se vende gás em nossas cidades. Em 
alguns vilarejos, funerárias vendiam 
milhares de caixões por mês, pois a 
AIDS, estava exterminando os povoa-
dos. 
Essa é a “água gelada” que afoga 
muitos “Titanics” em nossa sociedade 
moderna e inteligente.
Há alguns anos, foi feita uma campanha 
para doação, sangue numa universidade 
do PR. Para surpresa da instituição, 70% 
dos alunos cooperaram, porém 30% do 
sangue dos alunos foi soropositivo. 
A vida de muitos jovens já está com o 
“casco do Titanic” trincado. Já não há 
mais como reverter o quadro para milha-
res de pessoas. Porém ainda temos 
condições de lhes falar do único “barco 
salva-vidas”, no qual devem embarcar, 
antes que cheguem ao inferno.



O Pastor batista John Harper, segun-
do o Livro: “Titanic o naufrágio da Sober-
ba” de Arlindo Alves (pg.67) foi visto 
ainda na última noite, antes do naufrágio 
evangelizando um jovem. Enquanto 
outros se divertiam com danças e bebi-
das fortes, o pastor aconselhava um 
jovem, que estava vivendo sua última 
chance de salvação.
Segundo o mesmo livro (pg 69) o pastor 
Harper, ao ouvir o alarme do naufrá-
gio, tomou sua filha Nana que estava 
com ele, entregou-a a um capitão do 
convés, com ordens para colocá-la num 
barco salva-vidas. 
Nana, a filha do pastor, foi resgatada, 
mandada de volta à Escócia, onde cres-
ceu, casou-se com um pastor e dedicou 
toda sua vida ao Senhor. 
Após entregar sua filha o pastor, foi 
socorrer aos que desejavam entrar nos 
salva-vidas. O Titanic logo deslizou para 
as profundezas do oceano, centenas de 
pessoas ficaram a se debater nas águas 
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geladas, buscando agarrar-se a qual-
quer coisa que flutuasse, entre elas 
estava o pastor John Harper.
A sobrevivente Eva Hart, descrevendo 
a cena que presenciou afirmou: “O som 
das pessoas se afogando foi algo que 
não posso descrever ...”
O pastor Harper, que lutava com as 
ondas para manter-se vivo vendo se 
aproximar dele um homem, agarrado a 
uma tábua gritou-lhe: “Você é salvo?” 
Ante a resposta negativa, retrucou-lhe: 
“Crê no Senhor Jesus Cristo e serás 
salvo.” Nesse momento a correnteza 
arrastou o homem para a escuridão. 
Instantes depois voltaram a se reencon-
trar e Harper, que já estava prestes a se 
afogar, indagou-lhe novamente: “Você 
é salvo? Outra vez a resposta foi “Não”. 
Harper repetiu: “Crê no Senhor Jesus 
Cristo e serás salvo”. 
Não houve tempo para mais nada. Exa-
usto, Harper escorregou do objeto que 
ele segurava, e afundou indo ao encon-
tro do Senhor. 



O homem foi resgatado com vida das 
águas geladas, após o naufrágio do 
Titanic que já havia afundado. Este 
homem testemunhou na cidade de 
Hamilton, Ontário, Canadá: 
“Eu fui o último salvo pelo ministério 
do pastor John Harper”, afirmou o anôni-
mo. 
“Aceitei o conselho do pastor e entre-
guei minha alma a Jesus Cristo, naquela 
madrugada do naufrágio, e fui salvo em 
corpo e alma pelas últimas palavras, do 
bravo servo de Jesus, John Harper”, 
Fonte: O livreto: “As últimas horas do 
Titanic”, editado pela missão West-
Europa-Mission E.V. – Wetzlar, Alema-
nha.
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O Titanic da vida sem Deus 
naufragou

O comunismo queria eliminar o cristia-
nismo do mundo. Mas, a Cortina de 
Ferro caiu e o Muro da Vergonha foi der-
rubado. 
Caíram as teorias de Karl Max. A fúria de 
Lenin e do comunismo deixou os “náu-
fragos” em terror e pobreza, matando 
milhões de seres humanos. 
Adolf Hitler queria eliminar os judeus e 
também os cristãos, deixou o “Titanic” do 
mundo inteiro naufragando. Morreram 
51 milhões de pessoas durante a II Guer-
ra Mundial. 
Assim acontece com todos aqueles 
que viajam sem Deus e sem Jesus. 
Minha avó, nascida em Berlim, que viveu 
nos dias do naufrágio do Titanic, contava 
que, no Titanic havia um cartaz que dizia: 
“Viajamos sem Deus e também não pre-
cisamos de Jesus”. 



O Titanic zarpou do porto de Sout-
hampton na Inglaterra, sem Deus e sem 
Jesus e matou 1523 pessoas e deixou 
centenas de pessoas gritando por socor-
ro, nas águas geladas no oceano. 
Ficará bem quando um governante 
inicia seu governo sem Deus e sem 
Jesus? Não haverá efeito negativo quan-
do um empresário estabelece sua 
indústria sem Deus e sem Jesus?  
Um homem rico de São Paulo, proprie-
tário de uma grande indústria, dizia: 
“Meu deus é o meu dinheiro e não preci-
so de Deus”. Alguns dias mais tarde ele 
perdeu sua fábrica e tudo o que possuía. 
Onde ficou o seu “deus”, quando sua 
riqueza derreteu, da noite para o dia? 
Você talvez também esteja boiando nas 
“águas geladas” após o naufrágio de sua 
vida sem Deus? Clame por socorro 
enquanto ainda há tempo. Peça ajuda!  
Aceite o socorro de Deus, ao perceber 
que seu “Titanic” está naufragando.
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O Titanic do crente desviado 
está naufragando

Antigamente havia apenas os católicos 
não praticantes, hoje temos multidões 
de crentes desviados, e ambos são náu-
fragos caídos no mar da perdição.  
Milhares de crentes saíram de suas 
igrejas sem Deus, sem Jesus e sem o 
Espírito Santo e estão agarrados aos 
últimos destroços de sua existência.
Alguns já não têm coragem de pedir 
algum socorro de amigos, e também 
não possuem mais a coragem, de pedir 
ajuda para Deus. 
Tive um amigo chamado Roland. Ele é o 
filho do um pastor da maior importância 
para minha vida, pois foi ele quem 
“abriu a porta” para o mundo da minha 
vida, com a bolsa de estudos na Europa. 
Aos 18 anos de idade, o filho do pastor 
foi o tradutor deu seu pai, no púlpito da 
igreja.



Quando passávamos algum domingo 
juntos, o moço brincava de repórter, 
fazia simulações de reportagens com 
seu gravador, que na época era algo 
fantástico. Mas, quando retornou com 
seus pais para Alemanha, desviou-se 
dos caminhos de Deus. Tornou-se um 
solitário que trouxe muito sofrimento ao 
seu velho pai.
Na última visita a seu pai na Alemanha, o 
idoso homem disse-me, na despedida: 
“Mário, ore pelo meu filho Roland”. 
Este jovem poderia ser um grande 
instrumento nas mãos de Deus. Quando 
“zarpou” para a vida sem Deus e sem 
Jesus levou suas grandes possibilida-
des, que Deus lhe havia dado, ao fundo 
do mar e perdeu todo seu legado.
Você é católico não praticante, ou 
crente desviado da fé?  O seu “Titanic” 
está naufragando por chocar-se contra 
os “Icebergs”, nas fileiras de sua igreja?
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Sua fé naufragou no choque com 
algum irmão, talvez com o pastor de sua 
igreja? 
Há muitos anos um médico disse-me: 
“Faz oito anos que me desviei de minha 
igreja.”. 
O motivo do naufrágio de seu barquinho 
foi um desentendimento com o diretor 
do Hospital, quem foi também pastor de 
sua igreja. Por um saquinho de gelo, o 
diretor do hospital ofendeu o médico e 
irmão, numa clínica em Belém, PA. Foi 
num domingo de muito calor, por algu-
mas pedrinhas de gelo. O gelo já derre-
teu há muitos anos, mas o “Titanic” do 
médico missionário naufragou pela ofen-
sa de seu colega, irmão, pastor e diretor 
do hospital.
Quando o médico concluiu sua triste 
história, eu estava deitado em sua clíni-
ca tomando soro. Levantei-me com todo 
esforço e disse: “Doutor, algum dia o 
Senhor nosso Deus vai dizer: 'Filhos, 
acabou o jardim de infância. Venham 



para casa”, ponderei.  “Espero apenas 
que não tenhamos nada que nos enver-
gonhe, quando ELE mandar guardar os 
'brinquedos' de nossa vida”, concluí. 
Passados mais de 20 anos, eu recebi 
uma chamada telefônica no celular, a 
voz do outro lado disse: “Pastor Mário 
Hort, você conhece a voz do seu ami-
go?” – “Não tenho a mínima ideia”, res-
pondi. - “Sou o seu amigo Dr Luiz”. – 
“Amigo, sim o maior amigo, pois já se 
completaram 20 anos que mantenho 
sua alma erguida em minhas mãos de 
oração, intercedendo por sua vida”, 
afirmei. 
“Posso dizer que eu voltei ao Senhor 
e isso com arrependimento e confissão 
de pecados. Estou novamente em paz 
com Deus”, afirmou com profunda con-
vicção e firmeza, o médico amigo.
Há terríveis brigas entre grandes 
homens por “brinquedos”. Homens e 
mulheres naufragam porque se choca-
ram com “Icebergs”, de insignifican-
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tes questões da vida. Os “Titanics” espi-
rituais naufragam por grandes e tam-
bém por pequenas ofensas? E isso 
pode ser dolorido e terrível, mas carece 
do perdão e deve ser perdoado. Mt. 6: 14 – 15.

Nós somos falhos, tropeçamos, pisa-
mos nos “calos”, às vezes de nossos 
mais estimados amigos e irmãos e eles 
dos nossos.
Você bateu em algum destes “Ice-
bergs”? Clame por socorro! Peça ajuda 
de Deus e de seus irmãos, para perdoar 
e ser perdoado.
Você se afoga em “copos de água” ou 
em grandes oceanos? O inferno tem a 
mesma temperatura para crentes que 
se perderam com razão, como para o 
maior ladrão.
Volte para a casa de seu Pai Celestial 
e de sua igreja, antes que seja tarde 
demais.



Quem deseja sair conosco 
para buscar os náufragos?

Certa noite estive sobre a pequena saca-
da do apartamento pastoral, eu via os 
telhados do salão social e do templo, 
mas meus olhos espirituais enxerga-
vam uma longa história de resgate de 
pessoas no Brasil, pelas Américas, Cana-
dá e em muitos países do mundo.
Olhando para tudo o que nos uniu em 
M. C. Rondon nestes, (agora já 42 anos) 
de coragem daqueles, que conosco 
foram resgatar os perdidos, temi que se 
perdesse a vontade de sair à busca de 
náufragos, no oceano da vida. Não pode-
mos perder a inspiração para sair sem-
pre mais uma vez. Mesmo exaustos 
devemos retomar novas iniciativas para 
procurar os que estão agarrados aos 
últimos destroços de sua existência. 
Naquela noite me lembrei da equipe de 
salva-vidas, que nos impeliu a “sair e 
sair” sempre novamente, pelo evan-
gelismo: 
Socorro! O meu Titanic está naufragando! 21
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Há mais um homem 
morrendo lá fora.

Numa noite de tempestade, o mar 
agitado lançou um navio sobre as 
rochas e a tripulação esperava agoniza-
da, a morte certa. A fúria do mar aumen-
tava e além de tudo, a noite chegava 
rapidamente.
Um bote de salva-vidas com homens 
corajosos apareceu e salvou os homens, 
que já tinham perdido toda esperança.
Quando o bote de salva-vidas chegou à 
praia, João Holden gritou perguntando se 
todos foram salvos, a resposta foi: “To-
dos, menos um homem.” “Por que não 
o trouxeram”? Questionou indignado. 
“Teríamos colocado em risco a vida de 
todos, por este motivo o deixamos sobre 
o navio encalhado”, responderam.
“Os homens que trabalharam no resgate 
estão exaustos, quem dos outros quer ir 
comigo para buscar aquele homem que 
ficou no navio"? Apelou Holden. 



Seis homens fortes se prontificaram, 
mas neste mesmo instante veio à mãe 
de João, agarrou-se ao pescoço de seu 
filho e disse: “João não vá. Seu pai foi 
tragado pelas águas enfurecidas, e faz 
dois anos que seu irmão Guilherme 
embarcou e nunca mais foi visto. Você é 
o meu único filho em quem eu posso 
confiar e que pode me sustentar. Quem 
cuidará de mim, se as ondas irão engolir 
também você”? Suplicou.  
João arrancou as mãos de sua mãe de 
seu pescoço e disse: “Mãe, há um 
homem morrendo lá fora. Eu devo ir. 
Se o mar me tragar, Deus cuidará da 
senhora estou certo disso”, afirmou deci-
dido. 
Beijou sua mãe e foi juntamente com os 
demais homens para a escuridão da 
noite. Encontraram o homem, ainda 
agarrado no navio, conseguiram tirá-lo e 
voltaram com ele.
Ao aproximar-se da praia João Holden 
gritou: “Salvamos o homem e digam a 
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minha mãe, que ele é o meu irmão Gui-
lherme.” 
Entendemos o nosso compromisso 
de buscar aquele homem, que está mor-
rendo lá fora? 
Sabemos o que representa a vida e a 
alma de um homem que é nosso irmão? 
Ainda temos compaixão por um homem 
que está morrendo lá fora? Ou esta-
mos apenas preocupados com nosso 
bem-estar, com nossa segurança e não 
nos importamos com aqueles que estão 
morrendo lá fora? 
Quem está disposto a sair conosco, 
para salvar as pessoas que não podem 
sair das águas geladas, sem que 
alguém lhes estenda a mão? Quem está 
disposto a arriscar sua vida para salvar a 
outros? 
Quem está disposto a sacrificar sua 
segurança, sua tranquilidade, seu bem-
estar e colocar em risco a sua vida no 
serviço de resgate de outros, através do 
evangelismo? 



Segundo o filme “O Titanic” a senhora 
Rose, uma sobrevivente encontrada 
pelo produtor do filme, disse: 
“Quando o Titanic afundou, 1500 pes-
soas caíram no mar. Havia 20 barcos 
nas proximidades do naufrágio, somen-
te um único (O Carpathia) chegou para 
socorrer os náufragos”, afirmou.
Os 19 navios se evadiram do lugar e 
não prestaram socorro às 1500 pessoas 
que, em sua maioria morreram congela-
das, boiando em seus salva-vidas.
Milhões de cristão são omissos para 
com os “náufragos” que morrem sem 
Deus e sem Jesus.
O que dirá o Juiz aos que enterraram 
seus dons e talentos e não os usaram 
para resgatar os perdidos? Mt. 25:30. 
O que será daqueles que simplesmente 
tinham muitas ocupações e não foram 
ajudar os perdidos? O que será daque-
les que simplesmente não fizeram nada 
pelos perdidos?
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O capitão de um navio não socorreu as 
vítimas de um naufrágio, pois queria 
vender suas mercadorias. (não sei se foi 
um dos 19 navios que se evadiram do 
lugar da tragédia) O capitão foi levado 
ao tribunal e condenado à prisão.
Lamentando ele se desculpava, dizendo: 
“Sr. juiz, eu não fiz nada. Por que sou 
condenado?” questionou. O juiz finalizou: 
“É exatamente porque o senhor nada fez, 
por este motivo é condenado” e bateu o 
martelo. 
A omissão do crente que não quer aju-
dar no serviço de salvamento é crime 
contra o irmão, que está morrendo lá fora.  
Segundo o filme, “O Titanic” a senhora 
Rose disse que foram salvos somente 
seis pessoas, (inclusive ela) entre as 
1500 que caíram no mar. As águas gela-
das mataram os náufragos nas águas 
do Atlântico Norte porque o socorro che-
gou tarde demais. 
Não estamos falando em visitas dos 
cultos e grupos familiares. Não nos refe-
rimos apenas à fidelidade aos dízimos e 



às ofertas que devemos oferecer para a 
evangelização. Estamos convidando 
você para tudo isso e muito mais, para 
formar uma equipe de SALVA-VIDAS 
das almas que estão gritando por socor-
ro.
Convidamos você para um trabalho de 
resgate de pessoas que estão a poucos 
passos do inferno. Nós lhe convidamos 
para investir seu corpo e sua alma no 
resgate de nossos irmãos que estão 
morrendo lá fora.
“Senhor Jesus, perdoe o meu pecado 
de omissão, negligência e do abando-
no do irmão que está lá fora, morrendo 
porque ninguém lhe estende a mão. 
Ajude-me a fazer a minha parte na 
grande comissão de resgate aos náufra-
gos, que estão perdendo a sua salvação 
eterna, por que ninguém lhes comunica 
a PALAVRA e eu também falhei. Ajude-
nos a salvar os náufragos enquanto é 
dia, pois sabemos que vem a noite, quan-
do ninguém mais poderá fazer a obra, 

amém”.                                    Mário Hort 
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Seja pescador 
de almas!

Pirarucu de açude com 57 kg,
Transamazônica PA.

Luc. 5:10

Ajude a 
resgatar seus 
amigos que 

estão 
naufragando! 
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