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O Anjo do Senhor acampa-se ao 
redor  daqueles que o temem! 

Sal. 34: 8

Corr ie  ten  Boom,  (a  miss ionár ia 
holandesa, que milagrosamente sobreviveu 
no campo de concentração dos nazistas) 
chegou à aduana da Rússia, no tempo do 
governo comunista, com suas malas 
repletas de Bíblias. 
Os policiais revistavam mala por mala e no 
coração da missionária surgiu a pergunta: 
“O que os policiais russos farão comigo, 
iram me mandar de volta para a Holanda ou 
serei condenada a prisão”? 
Corrie fechou seus olhos e disse em 
oração: “Senhor tu prometeste cuidar de 
tua Palavra. Estas Bíblias em minhas malas 
são a tua Palavra. Cuide para que elas 
possam ser oferecidas às crianças na 
Rússia”. Corrie disse: “Quando abri meus 
olhos depois da oração, vi ao redor de 
minhas malas seres celestiais, anjos de 
Deus”! 
A missionária continuou: “Foi a primeira e 
única vez que eu vi os anjos, mesmo que 
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muitas vezes senti que eles estavam ao 
meu lado, mas nesse instante eu os vi por 
um pequeno momento e depois novamente 
desapareceram”, concluiu. Após essa 
visão, todo o medo da missionária 
desapareceu. Corrie empurrou suas malas 
em direção ao policial. E finalmente chegou 
a vez de suas malas serem examinadas.
O policial perguntou: “São estas as suas 
malas?” Sim disse ela. Ele levantou uma 
mala sobre uma mesa, e Corrie disse: “Elas 
são bastante pesadas!” O policial sorriu e 
disse: “A Sra. é a última, assim eu posso 
ajudar a levar suas malas. Venha, eu levo 
suas malas para o taxi. O coração da 
missionária jubilava enquanto o policial, 
pessoalmente levava suas malas por todo o 
edifício aduaneiro e as colocou no taxi, que 
levou Corrie até ao hotel, em território russo.
Convidamos você leitor a conhecer a ação 
dos anjos de Deus, em diferentes 
circunstâncias e desejamos que, após a 
leitura deste tema, sua vida possa ser  ainda 
mais envolvida pelos anjos, pelo Espírito 
Santo e pelo próprio Jesus, nosso BOM 
PASTOR.



CAPÍTULO I
A manifestação de anjos

Cuidado com os anjos do 
inferno

 
Jesus disse: “Surgirão falsos cristos e 
falsos profetas, e farão tão grandes sinais e 
prodígios que, se possível fora, enganariam 
até os escolhidos. Eis que eu o tenho 
predito. Mat 24:24-25  Paulo diz: “E não é de se 
admirar, porque o próprio Satanás se 
transfigura em anjo de luz.  2 Cor. 11:14

E diz mais: “Mas, ainda que nós mesmos 
ou um anjo do céu vos anuncie outro 
evangelho, além do que já vos tenho 
anunciado, seja anátema”. Gal. 1:7-10.

“Porque estou certo de que, nem a morte, 
nem a vida, nem os anjos, nem os 
principados, nem as potestades, nem o 
presente, nem o porvir, nem a altura, nem a 
profundidade..., nos poderá separar do 
amor de Deus..., que está em Cristo Jesus 
nosso Senhor”. Rom. 8:37 – 39.
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Os anjos do Senhor podem 
confundir e perseguir os 

perversos

Davi orou: “Sejam confundidos os que 
buscam a minha vida... o anjo do 
SENHOR os faça fugir.” Sal. 35:4 – 6.   

Quando Deus queria destruir Sodoma e 
Gomorra, enviou dois anjos para a 
cidade, para dar uma última chance. Mas 
os homens das cidades ameaçaram 
inclusive aos anjos e a família de Ló. 
Quando os homens se lançaram sobre Ló e 
queriam arrombar a porta de sua casa, os 
dois anjos estenderam a mão e fizeram 
entrar Ló, e fecharam a porta, e feriram de 
cegueira aos que estavam fora... Gen. 19:9-11 

O anjo do Senhor pode 
impedir que se faça o mal

Quando o povo de Moabe queria fazer 
Balaão maldizer o povo de Israel, o anjo do 
Senhor o impediu: Diz a Bíblia: “Balaão 
levantou-se pela manhã, albardou a sua 



jumenta e foi com 
os príncipes de 
Moabe. (para maldizer 
o povo de Deus.)

Então o anjo do 
Senhor passou mais adiante, e pôs-se num 
lugar estreito, onde não havia caminho para 
se desviar nem para a direita nem para a 
esquerda. E, vendo a jumenta o anjo do 
Senhor, deitou-se debaixo de Balaão; e a 
ira de Balaão acendeu-se, e espancou a 
jumenta com o bordão.
Então o Senhor abriu a boca da jumenta, 
a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me 
espancaste estas três vezes? Então o 
Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu 
o anjo do Senhor, que estava no caminho 
e a sua espada desembainhada na mão; 
pelo que inclinou a cabeça, e prostrou-se 
sobre a sua face.  Então o anjo do Senhor 
lhe disse: Por que já três vezes espancaste 
a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu 
adversário, porquanto o teu caminho é 
perverso diante de mim”. Num 22:21-32.
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Precisamos de anjos que falem por 
jumentos para dizer: 
Esposo, não vá para a prostituta... Esposa, 
não deixe o estranho entrar... Filho, evite o 
primeiro gole... Jovem, não aceite cigarros e 
entorpecentes... 

P r e c i s a m o s  d e 
muitos jumentos 
f a l a n t e s  p a r a 
desviar os jovens 
dos entorpecentes. 

A polícia não consegue tirar os jovens da 
Cracolândia. Talvez uma dúzia de jumentos 
resolveria se falassem, nas rodas do fumo e 
nas Oktoberfest de muitas cidades?

Esposo, não vá para a prostituta.
Esposa, não deixe o estranho entrar.

Filho, evite o primeiro gole.
Jovem, não aceite cigarros e 

entorpecentes.



CAPÍTULO II
A função principal dos 

anjos ao nosso lado

O anjo do Senhor nos livra em momentos 
de perigo. “Porque aos seus anjos dará 
ordem a teu respeito, para te guardarem 
em todos os teus caminhos”.  Sal. 91:11.

No livro de Daniel lemos de três jovens 
que foram jogados na fornalha de fogo: “O 
rei Nabucodonosor olhou para a fornalha e 
disse: “Bendito seja o Deus... que enviou o 
seu anjo, e livrou os seus servos, que 
confiaram nele... Dizia o rei: Não lançamos 
três homens atados dentro do fogo?... Eu, 
porém vejo quatro homens soltos, que 
andam passeando dentro do fogo, sem 
nenhum dano, e o aspecto do quarto é 
semelhante a um filho dos deuses”. 
Dan 3: 24-25. 
O anjo protegeu os três jovens do poder do 
fogo porque confiaram no Senhor. 
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Daniel foi lançado na cova dos leões. No 
dia seguinte o rei foi chorar junto à cova, 
mas encontrou Daniel vivo e salvo entre os 
felinos famintos. 
Desde o fundo da cova dos leões Daniel 
disse ao rei: “Ó rei, o meu Deus enviou o 
seu anjo, e fechou a boca dos leões, para 
que não me fizessem dano, porque foi 
achada em mim inocência diante dele; e 
também contra ti, ó rei, não tenho cometido 
delito algum. Dan 6:21.

O anjo do Senhor não permitiu que os 
leões se aproximassem de Daniel durante 
toda aquela noite.

“Aos seus anjos 
dará ordem a teu respeito, 

para te guardarem 
em todos os teus caminhos”.

Sal. 91:11



O terrível latir dos cães 
mudou aos pés 

dos condenados a morte

Bernadoro Roeder relata:
“Trabalhávamos no sul de Workuta, Rússia. 
Em nossa brigada recebemos dois cristãos 
de outra companhia. Os dois cristãos 
eram um homem velho e um jovem que 
foram condenados por sua fé. Estes dois 
homens não trabalhavam no domingo, 
mesmo que por este mot ivo eram 
maltratados. Em todos os detalhes os dois 
homens se mant inham f i rmes nos 
mandamentos de Deus. Com tudo isso o 
comandante ficou muito irritado e queria 
se livrar dos dois cristãos.
Quando no próximo domingo os dois 
cristãos novamente não foram trabalhar, o 
comandante, de repente apareceu no lugar 
do trabalho e deu a ordem de que eles 
imediatamente fossem para fora do 
acampamento. 
Todos sabiam o que isso significava. E 
os dois saíram calmamente pelo portão. 
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Ambos tiraram seus bonés em sinal de 
respeito e juntaram suas mãos em sinal 
de oração. Desta maneira foram ao 
encontro de seu destino já desconhecido a 
esta altura. Quando apenas tinham se 
afastado, como por um tiro de pedra, o 
comandante soltou seis cães da guarda e 
os atiçou atrás deles. Os homens ouviram 
os cães se aproximar a toda velocidade, 
os dois se voltaram para os cães e olharam 
para o céu. 
Pelo latir horrível dos cães, não foi 
possível saber se eles estavam orando ou 
cantando. Os cães alcançaram os 
homens e queriam lançar-se sobre eles, 
mas de repente pararam confundidos e 
rodearam os dois homens como aos seus 
antigos donos. 
O terrível latir dos cães transformou-se 
em um suave choramingar, e em um 
simpático gemido. Finalmente os cães 
lambiam os sapatos dos dois homens como 
se fossem eles os seus antigos donos. 
Bernardo Roeder concluiu: “Ainda há 
poucos minutos considerávamos os dois 



homens mortos, mas de repente ficamos 
como paralisados, diante do milagre. O 
comandante ficou pálido e emudecido e 
abandonou o lugar do trabalho.” 
Roeder que assistiu este episódio na 
Rússia, conclui: “Eu entendi naquele 
momento, que Deus enviou seus anjos 
para guardar suas fiéis testemunhas.” 
Os anjos do Senhor estavam ocultos ao 
comandante, certamente também aos dois 
cristãos, mas os cães foram envolvidos 
pela ação divina do mundo celestial. 
Nós, os que tememos ao Senhor, somos 
envolvidos pelo mundo celestial. Ninguém 
pode tocar aqueles, a quem Deus decide 
proteger. O mundo angelical está mais 
próximo que podemos imaginar. 

Entregue também você 
a sua vida ao Senhor 

e seja envolvido 
pelo mundo celestial.
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Crianças tem seus anjos 
na presença de Deus

Jesus disse: “Vede, não desprezeis algum 
destes pequeninos, porque eu vos digo que 
os seus anjos nos céus sempre veem a 
face de meu Pai que está nos céus.” Mat. 18:10

O povo evangélico ensinava aos seus 
filhos que o seu Anjo da Guarda os 
acompanha noite e dia, porém hoje 
ouvimos de pastores expulsando demônios 
de crentes, e até mesmo de crianças que 
choram por doenças, pois os “exorcistas” 
se sentem rodeados por demônios, 
mesmo em suas igrejas e em qualquer 
sombra ou dificuldade da vida, mas a 
presença dos anjos e de Jesus eles 
parecem desconhecer em suas “magias”. 

Jesus ensinou que os anjos das 
crianças estão na presença de Deus e 
todos os dias veem a face do Senhor.



Segundo Jesus, até mesmo os 
pecadores são acompanhados 

pelos anjos de Deus no céu.

“Assim vos digo que há alegria diante dos 
anjos de Deus por um pecador que se 
arrepende.” Luc. 15:10

Jesus veio buscar e salvar o que se 
havia perdido, portanto todo o mundo 
angelical está na expectativa do resgate de 
um pecador que é retirado do poço da 
perdição.

No Paraguai um repórter me perguntou 
dizendo, em uma entrevista ao vivo em sua 
emissora: “Pastor, vejo o Sr. como “artista”  
de Jesus. Todo artista tem seu momento 
de glória que ele relata para seus filhos e 
netos. Qual foi seu momento mais 
glorioso que guarda em sua lembrança de 
seu trabalho como “Artista” de Jesus? 
Minha resposta foi: “Quando eu ainda era 
aspirante aos estudos teológicos, um velho 
pastor me disse: “Mário, você verá o 
momento de levar uma pessoa a abraçar a 
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fé evangélica, o momento quando ela 
nasce para uma nova vida em Cristo, este 
é o momento mais feliz da vida de um 
Ministro de Deus.” Assim me dizia o 
saudoso pastor Ruben Malzon.
E eu pude dizer ao Jornalista:
 “Minha maior emoção é quando vejo um 
ser humano nascer para uma vida nova”. 
Pois, neste instante começa uma nova 
história para a pessoa que conheceu a 
Jesus e também para as seguintes 
gerações, que poderão viver uma história 
que jamais existiria sem este momento do 
nascimento espiritual.

O momento da conversão de uma pessoa 
é o momento mais glorioso de toda igreja. 

Até mesmo os anjos no céu se regozijam de 
forma inexprimível, pois a salvação de um 
ser humano é a obra mais “fantástica” que 
pode acontecer na face da terra. E para 
falar dos momentos mais impactantes de 
minha vida sacerdotal, lembro-me das 
orações com meus filhos, ainda em idade 
infantil, aceitando a Jesus.



Em quais circunstâncias podem 
aparecer os anjos de Deus?

Quando Jesus estava no Getsemáni, na 
noite antes de ser crucificado.
Jesus “...pondo-se de joelhos, orava, 
dizendo: Pai, se queres, passa de mim este 
cálice; todavia não se faça a minha 
vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um 
anjo do céu, que o fortalecia”. Luc 22:41- 44.

No momento mais difícil, quando foi 
impossível que Deus o livrasse, o anjo 
surgiu para lhe dar conforto, porque foi 
necessário que Ele bebesse o cálice, para 
que nossa salvação fosse possível.
Sadhu Sundar Singh o missionário da 
Índia, certo dia foi lançado em um poço 
onde já havia vários mortos, em estado de 
decomposição.
Com o braço quebrado ele permaneceu 
durante três dias naquele poço, com o odor 
horrível dos defuntos.
Sadhu Sundar conta que ele já se 
p r e p a r a v a  p a r a  a  m o r t e  e  t i n h a 
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maravilhosas experiências pela presença 
de Cristo naquele poço.
Na terceira noite, de repente abriu-se a 
tampa do poço e uma voz ordenou que 
agarrasse a corda que se lhe estendia.
Sadhu diz: “Agarrei a corda com o braço 
são e fui retirado do poço. A mão 
misteriosa que me tirou do poço curou o 
meu braço ferido. Depois de repousar 
durante alguns dias voltei a pregar o 
evangelho, e novamente fui levado diante 
das autoridades. O Lama que me havia 
condenado a morte ficou surpreso, ao 
descobrir que a única chave da tampa do 
poço, estava presa ao seu próprio cinto”. 

Você se encontra num “poço” e não há 
ninguém que possa lhe ajudar? Clame ao 
Senhor, que pode enviar seus anjos, e 
fazer o que ninguém pode. Os anjos de 
Deus são ilimitados em seus auxílios, mas 
clame por socorro ao Senhor agora, para 
achar graça em tempo oportuno. 



CAPÍTULO III
A multidão de anjos 

ao nosso redor
Quando Jesus foi preso, Pedro tomou sua 
espada e cortou a orelha de um soldado. 
Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada; 
porque todos os que lançarem mão da 
espada, à espada morrerão. - Ou pensas tu 
que eu não poderia agora orar a meu Pai, 
e que ele não me daria mais de doze 
legiões de anjos? Mat 26:52 - 53.

Não apenas um único anjo está à 
disposição daqueles que temem a Deus. 
Jesus disse que mais de doze legiões de 
anjos estariam a sua disposição, caso ele 
os precisasse. 

Entre os romanos uma legião se 
compunha de uma tropa de 6.000 homens 
de infantaria ou da cavalaria. Doze legiões 
seriam 72.000 anjos, que poderiam ter 
livrado a Jesus dos soldados romanos. 
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O que significa pertencer 
a igreja dos salvos?

“Chegastes ao monte Sião, e à cidade do 
Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos 
muitos milhares de anjos; à universal 
assembleia a igreja dos primogênitos 
arrolados nos céus....” Heb 12:22 - 23.

Quem pertence a igreja pertence a 
congregação de milhares de anjos que nos 
acompanham na caminhada terrena. 
O  g e n e r a l  B ü c h s e l  c o n t a  n a s 
“Recordações de sua vida”, que durante 
o ano da revolução de 1848, dois homens 
haviam decidido lhe atacar, durante o seu 
passeio costumeiro pelo parque.
Os homens sabiam a hora exata quando o 
general passaria por aquele lugar no 
parque e se esconderam por de trás de uma 
moita. Quando os homens o viram, não se 
animaram a executar seu plano malicioso, 
mas voltaram sem fazer mal ao general.
Alguns dias depois um dos homens sentiu 
sua consciência pesada e foi confessar sua 
intenção maldosa. O general perguntou: 



“Mas, porque vocês não o fizeram?” Ao que 
o homem respondeu: “Havia dois homens 
acompanhando o senhor”. “Não”, disse o 
general, eu estive bem sozinho naquele dia. 
Mas, o homem afirmou que eles viram dois 
homens acompanhando o general Büchsel, 
em seu passeio. A Bíblia diz: “O anjo do 
Senhor acampa-se ao redor daqueles que o 
temem e os livra”.

Guerrilheiros foram 
afugentados pelos 

anjos de Deus.

O missionário Sten e Marion Hoffmann 
chegaram em 1959 a Tanzânia na África.
No princípio a esposa precisava ficar em 
casa, para proteger a residência da invasão 
de animais selvagens e de insetos.
Mas, chegou o dia quando ela disse: ”Não 
vim para África para cuidar da casa. Quero 
ir com meu esposo para pregar o evangelho 
de Cristo”. E foi com ele para o campo 
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missionário.
Quando retornaram para casa, num 
domingo, após realizar 5 cultos, viram toda 
sua casa rodeada de grandes formigas. 
Sten Hoffman chamou estas formigas de 
“Armee of Ants”, pois são como um exército 
de formigas pretas.
A família tinha dificuldades de se aproximar 
da casa, pois estas formigas mordem e 
ferem as pessoas. Mas, quando finalmente 
puderam aproximar-se e entrar na casa, 
ficaram surpresos com o que viram:
Um cupinzeiro havia entrado na casa dos 
missionários. 
(Térmitas vivem em montículos de terra. Nome genérico é 
Cupim. O Cupim vive tanto em montes de terra como na 
madeira.) 

O inseto teria destruído todos os pertences 
da família, mas Deus enviou o “exército de 
formigas pretas” que matou o cupinzeiro.
Quando os missionários chegaram, 
v i ram como as  fo rmigas  es tavam 
carregando todos os cupins mortos para 
fora, limpando a casa da batalha vencida.
Em outra oportunidade a esposa do 
missionário estava sozinha em casa. O 
pastor estava evangelizando em lugares 



distantes. A guerra devastava o país onde 
moravam. 
A casa dos missionários sempre ficava 
cuidada por guardas que cuidam da casa 
noite e dia. De repente um guarda bateu na 
janela, chamou a missionária Marion 
Hoffman e disse: “Madam, madam, 
cuidado, soldados armados saltaram o 
muro, estão procurando entrar na casa. 
Eles estão fortemente armados. Esconda-
se”! Neste instante a missionária tomou sua 
Bíblia. Leu o Salmo 91 dizendo: “Senhor, 
não viemos para a África para morrer 
assassinados aqui. Por favor, ajude-
nos.” 
Em voz alta ela clamava a Deus lendo sua 
bíblia e pedindo ajuda de Deus.
Depois de alguns instantes os guardas 
voltaram a bater na janela, dizendo: 
“Madam, madam, os soldados fugiram 
assustado e saltaram o muro”. 
Até então ninguém sabia por que os 
soldados de repente fugiram da casa. Mas, 
o missionário que estava distante, teve uma 
visão que ele nunca esqueceu, e ele 
pessoalmente me narrou essa experiência, 
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na cidade de Livinston na Zambia, África.
Sten Hoffman conta em seus livros, e 
gravou para a entrevista da HIC dizendo: 
“Naquele mesmo instante eu vi minha casa 
em uma visão. Vi os assaltantes querendo 
entrar nela. De repente vi, como anjos 
surgiram diante da porta de minha casa e os 
soldados assustados, fugiram saltando o  
muro para escapar, como afugentados 
pelos anjos de Deus.”

Mais importante 
que uma visão de anjos

Recordando o pastorado de minha vida, 
principalmente nos últimos anos, devo dizer 
que jamais seria possível sobreviver 
tantos anos após o infarto, sem a presença 
e a ação dos anjos de Deus, em viagens 
de escritas e publicações de milhões de 
livretos. Deus enviou “homens-anjo” que 
nos auxiliaram. E o que deveria ser o “fim”, 
se tornou um grande ministério de literatura.



Quando falei ao Senhor em oração: 
“Senhor, por que me deixou vivo”? Eu 
não vi anjos ao redor de minha cama, no 
desespero da pouca força cardíaca, mas 
chegaram homens, que como anjos 
entraram em ação, pois eu havia falado ao 
Senhor: “Não vale apena continuar 
escrevendo, pois não há dinheiro nenhum 
para pagar a gráfica”. 
Os anjos de Deus não fabricam moedas 
falsas, nem em dólares, euros ou reais. 
Essa parte deve ser feita por homens que 
ganham moedas em circulação do 
mercado. 
E foi isso que aconteceu: Dois dias após 
minha reclamação diante de Deus, por 
ainda estar vivo, mas sem nenhuma moeda 
para pagar o que eu ainda podia escrever, 
chegaram homens de verdade: 
O primeiro chegou para orar comigo 
agradecendo que eu fiquei com vida, e 
ajudou pagando uma parte de minhas 
dívidas com a gráfica, onde eu estava 
devendo pelos impressos. 
O segundo homem chegou com sua 
esposa, se encontrou com o primeiro 
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homem na porta de meu quarto de 
recuperação, e também trouxe uma ajuda 
para pagar impressos. 
E assim recomeçou a ajuda de “homens-
anjo” que fizeram a obra, que com a edição 
deste tema, deve ultrapassar os 2,5 
milhões de impressos, após o que deveria 
ser o fim. Mas isso será possível somente 
se Deus novamente envia homens-anjo 
para nos auxiliar.



A garota de programa foi a 
costureira e recebeu um livreto

Antes de iniciar o culto da posse do Pr. 
Maiko e Djessica Müller, no Auditório Ecos 
da Liberdade, fui cumprimentar uma 
família, que vinha de uma cidade distante. A 
senhora é costureira e durante mais de 35 
anos, ouve nossos cultos pela radio e 
distribui Ecos da Liberdade. O culto já 
estava começando, quando ela contou 
rapidamente, como uma jovem chegou 
para sua sala de costura, com um tecido 
muito pequeno e pediu que ela lhe 
costurasse uma blusa. 
A senhora disse: “Moça, isso vai ficar 
muito escandaloso, é pouca roupa para 
uma blusa.” Porém, a jovem respondeu: 
“Sou garota de programa e vivo disso”.  
A senhora disse: “Moça, não continue com 
essa vida. Procure levar uma vida 
descente. Leia o l ivreto, se não o 
compreende na primeira vez, leia segunda 
ou terceira vez. E se ainda precisa de 
entendimento, volte aqui que eu lhe 
explico”.
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A jovem foi e leu uma, duas e três vezes o 
livreto Ecos da Liberdade, e então voltou 
para a costureira dizendo: “Eu compreendi 
a leitura e mudei de vida. Logo chegou o 
primeiro “freguês” e eu lhe neguei o 
atendimento. Veio o segundo, e também 
neguei o “atendimento”. Quando chegou 
o terceiro também neguei, mas este queria 
saber o por que de minha mudança de vida. 
Ao lhe explicar o motivo dos valores 
eternos descobertos no evangelho, ele 
disse: “Então venha comigo para sempre.” 
A jovem pediu um tempo para pensar, e 
foi falar com sua amiga costureira, que lhe 
aconselhou não entrar numa fria pior, 
saindo com alguém de quem não sabe 
quem ele é e o que faz. Mas, o homem havia 
prometido voltar em dois dias, para busca-
la definitivamente. Quando retornou, após 
dois dias, ele pediu que ela fosse com ele 
para dar entrada nos documentos para o 
casamento civil, o que fizeram e hoje ela é 
esposa de um fazendeiro.



A costureira-anjo de Deus entregou um 
livreto, a jovem conheceu a nova vida e 
ofereceu seu passado ao Senhor e foi 
aceita por Deus. 

A vida da garota de programa foi mudada 
pela ação dos “anjos-humanos”, que 
servem a Deus escrevendo, pagando e 
distribuindo um pequeno “pão do céu”, que 
é preparado para a salvação de todos 
aqueles que creem no Evangelho de Jesus 
Cristo. 

Você também pode ler este livreto duas, 
três ou quatro vezes, para compreender o 
que Deus deseja de sua vida.
Não espere um anjo chamar o seu nome 
para o dia do Juízo Final. 

Não espere o dia quando você vai 
comparecer diante do tribunal de Cristo 
para receber conforme o que fez, por meio 
de seu corpo, ou bem ou mal.  2.Cor. 5:10.

Agora mesmo você pode determinar: 
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“Eu serei o próximo/a 
que vou mudar de vida. 

Quero a vida eterna 
e não a morte, o inferno 

e o sofrimento eterno. 
Eu aceito a Jesus 

como meu salvador. 
Apaga Senhor, 

todos os meus pecados 
e inscreva o meu nome 

no livro da Vida.” 

Amém. 

E escreva-nos o seu testemunho.     

Mário Hort
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