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Paulo, você conhece a
fortaleza em Deus?
“Eu sou de Vitória,
ES, e conheço pouco
da Escritura”, afirmou.
“Paulo você tem ideia
quanto representa a
“fortaleza do Senhor”
para aqueles que a
conhecem?” questionei.
“O povo experimentou a fortaleza do Senhor, como um abrigo no:
Fundo do mar, quando eram perseguidos pelo exército egípcio:
Passaram pelo Rio Jordão em terra
seca.
Três jovens foram jogados no forno
aquecido e andaram livremente no fogo,
e havia uma quarta pessoa caminhando
com eles no fogo. Essa foi a fortaleza do
povo de Deus”, comuniquei à Paulo
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Só a “fortaleza de Deus” pode
nos envolver divinamente!
Estamos em Fortaleza, CE. Porém, só o
Senhor pode nos proteger no ar, no mar,
nas águas, na vida e na morte.
Infelizmente a maioria das pessoas está
do lado de fora da “fortaleza” do Senhor.
Chegamos à meia noite ao hotel, mas até
ao final do primeiro dia, não havíamos
encontrado uma única pessoa que
pudesse dizer “Deus é a minha fortaleza”.
Uma senhora encheu os olhos de lágrimas quando lhe perguntamos se ela
conhece a fortaleza em Deus. Porém, ela
sabia que naquele momento sua vida
não estava abrigada por Cristo em
Deus.
~

Estar “fora” da FORTALEZA
por um só minuto pode ser fatal
por toda a eternidade.
2

Ecos da Liberdade

Vôo com fortes
turbulências!
Embarcamos em Foz do Iguaçu com
destino ao aeroporto de Guarulhos (SP),
e logo em seguida pegamos o vôo para
Fortaleza (CE). A turbulência desta
viagem foi quase que constante, durante
as 3h00 de vôo. Pela janela observamos uma tempestade ao lado da aeronave, que fazia o céu reluzir constantemente de raios que pareciam não terminar.
O piloto comunicou aos 150 passageiros que nosso vôo precisava desviar a
tempestade, mas mesmo assim, foi
quase impossível servir um simples lanche para os passageiros.
Ainda estávamos chocados com a
queda da equipe Chapecoense, na
Colômbia, onde morreu o piloto e proprietário, com mais 70 pessoas, pois ele não
quis reabastecer em meio ao trajeto, para
economizar dinheiro, e pagou com sua
aeronave e a própria vida.
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Viver fora da “fortaleza de Deus” é
arriscar a vida, como o fez o piloto da
LaMia, que estava apenas fora da ordem
de abastecimentos para o vôo. Ele confessou a falta de combustível e no último
instante, gritou: “Jesus”! Mas, com isso
ele teria ingressado na fortaleza de
Deus?
Ninguém tem certeza de acordar na
manhã seguinte. Ninguém sabe se vai
chegar ao outro lado da rua. Ninguém
pode garantir que no último instante haverá condições para pedir entrada na fortaleza de Deus.
A vida é uma viagem como de uma aeronave no ar. Precisamos seguir apesar de
turbulências, raios, trovões e só o Senhor
é capaz de nos abrigar em sua “fortaleza”
na eternidade.
Você está dentro ou fora da fortaleza
do Senhor?
Sua alma está protegida por Cristo em
Deus ou você vai findar no sofrimento
eterno?
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O Forte de Fortaleza foi edificado pelas
tropas de Matias Beck, que limparam o
terreno no dia 9 de abril de 1649, erguendo uma cerca de pau-a-pique.
Inicialmente o Fortim foi edificado de
madeira e terra. E foi batizado como Fort
Schoonenborch, em homenagem ao
governador neerlandês de Pernambuco,
ficando guarnecido por quarenta homens
e artilhado com onze peças de ferro, de
pequenas dimensões.
A fortaleza dos holandeses, com sua
artilharia de 40 homens, não foi suficiente
para proteger o domínio dos holandeses
no Brasil.
Aquele que está apenas na “fortaleza”
de sua religião, mas não está protegido
em espírito e verdade através do sangue
de Jesus, que nos purificou dos pecados,
não está na “fortaleza de Deus”.

Você está sob a “fortaleza”
do Sangue de Jesus?
Apocalipse 1:5.
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O Senhor será a minha
Rocha e a minha Fortaleza!
“Eu te amo, ó Senhor, minha força. O
Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o
meu rochedo, em quem me refugio. Ele é
o meu escudo e o poder que me salva, a
minha torre alta”. Salmo 18: 1 – 3.
Declare a fortaleza de Deus para a
sua vida, se possível em voz alta
dizendo:
“Deus seja a minha fortaleza e a força
da minha vida a partir deste momento.
Senhor, seja a rocha sobre a qual eu
edificarei a minha casa a partir de agora!
O Senhor será o escudo da minha fé com
o qual eu poderei apagar as setas inflamadas do maligno e o poder da minha
salvação, para todo o sempre, amém”.
(Repita três vezes em sincera oração e o Senhor
será sua fortaleza para sempre.)
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O rei Davi, quando menino, cuidava do
rebanho de seu pai, e Deus o livrou das
garras de um leão e das de um urso; e ele
teve coragem de enfrentar o gigante Golias. 1 Samuel 17:37
Muitos universitários de nossos dias já
esqueceram o que desfizeram com
bullyng, porém eles nunca poderão
dizer: “O Senhor é a minha fortaleza”.
Aqui em Fortaleza estamos um tanto
“enjaulados” no hotel, pois as pessoas
nos aconselham a não sair em ônibus
circular, nem andar muito pelas ruas,
devido ao perigo de assaltos.
A corrupção dos engravatados e a
violência dos pobres, têm uma só origem:
a ausência de Deus e de suas leis, tanto
para os corruptos quantos para os assaltantes.
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“Senhores fortalezenses, posso obter
uma entrevista coletiva”? Questionei aos
homens, que trabalhavam na orla da
praia de Iracema, e todos se prontificaram a ouvir o tema da “redação do
ENEM”:
“Quem sabe me dizer, se sua vida está
abrigada na fortaleza de Deus? Perguntei. “Precisamos da fortaleza ao cair o
avião, quando para nosso coração e
quando acordamos no além, então devemos comparecer diante do tribunal de
Cristo”, esclareci. 2.Cor. 5:10
Apenas um deles arriscou um palpite:
“Deus, deve estar aqui dentro do peito”,
ponderou.
“Sim, todos precisamos da fortaleza
dentro de nós, quando nossa viagem
acaba. Pois, então subiremos para estar
com ELE ou baixaremos, para estar lá
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em baixo”, afirmei. Um dos homens mostrou para baixo, para indicar o lugar onde
estarão os que não vivem com Deus.
Desejo que os leitores intercedam por
estes trabalhadores cearenses e que o
Senhor seja a FORTALEZA DIVINA,
para todos eles eternamente.
Eu espero encontrar milhares de pessoas que entrevistamos pelo mundo
afora e tenho um lugar de encontro na
eternidade, combinado com Liri Shiba,
que encontramos no vôo da Grécia para a
Holanda. Brincando divinamente procuro sempre dizer no final de alguma entrevista: “Desejo encontra-los à direita ao
entrar pelo portal da glória, e isso com
todos os entrevistados por Ecos da
Liberdade”.
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Ex-testemunha de Jeová
e pastor pedófilo?
“Garçom, o senhor é fortalezense, mas
conhece a fortaleza de Deus?” Perguntei.
“Eu participava das testemunhas de
Jeová, mas meus pais se divorciaram
pela traição do pai, também eu me divorciei da primeira esposa, com quem tenho
dois filhos. Ela é evangélica e o pastor foi
amigo que frequentava nossa casa e
“gostava” muito dos nossos filhos. Mas,
então foi denunciado por pedofilia,
porque abusou de nove crianças e está
foragido da justiça”, lamentou.
“Eu sei que precisamos de Deus, mas
o mundo nos distrai e afasta dos caminhos do Senhor”, concluiu.
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Nunca quero me afastar do Senhor!
Com essa frase um segundo garçom resumiu seu testemunho: “Eu aceitei o evangelho há seis anos e não quero me afastar nunca mais. Pois, onde vamos encontrar fortaleza, neste mundo perverso? ”,
questionou.
É gratificante encontrar a resposta na
ponta da língua de alguém que responde
com alegria ao assunto de nosso tema, e
imediatamente sabe que a fé em Cristo
Jesus é a sua “fortaleza em Deus”.
Uma senhora idosa, ao ouvir a pergunta
de nosso tema, respondeu: “Você deve
estar brincando”. A fortaleza em Deus lhe
parecia absurda, porém logo lamentou
que seu sobrinho houvesse sacado grande soma, de dinheiro usando seu cartão
de crédito.
A corrupção é apenas a ausência de
Deus entre ricos e pobres.
Deus é sua Fortaleza?
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José acabava de
sair da recuperação
de dependentes
químicos
Eu desejava visitar o
interior do Ceará para
conhecer o sertão, mas
minha saúde não o permite. Então o
Senhor enviou um jovem do interior até
nós. Ele acabava de sair do centro de
recuperação de dependentes químicos.
Seus braços eram fortes, sua aparência
saudável e falava com perfeita coordenação. É possível que tudo não passasse
de um “conto”. Porém, diante de Deus ele
foi para nós um jovem que precisava da
fortaleza de Deus.
José confessou haver caído na armadilha das drogas. E nós lhe dissemos que
ou ele abraça a fé em Deus ou nada vai
resolver sua situação. Ou ele se abriga na
“fortaleza” de Deus, ou vai afundar e
logo estará sem forças, sem condições e
o seu fim será terrível.
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“José, ou você aceita seguir a Deus, ou
vai morrer nessa desgraça! ”, afirmei.
“Seguir a Deus significa obedecer aos
mandamentos da Bíblia”, ponderou José.
“Sim, só pela obediência aos ensinamentos da Escritura sua vida poderá mudar,
ou não terá nenhuma chance. Não resolve se recuperar das drogas e seguir pelo
mundão”, enfatizei.
“Posso entregar sua vida agora ao
Senhor, aqui na calçada, pois não tenho
como lhe ajudar de outra forma. Os poucos reais para quase nada lhe ajudam.
Mas, posso entregar sua vida ao Senhor
e ELE pode lhe dar a graça que você
precisa”, concluí antes do momento da
oração de entrega da vida de José ao
Senhor.
Confio em Deus,
que pode resgatar a vida deste
jovem.
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Marcos você conhece a
fortaleza em Deus?
Fui surpreendido pela resposta do jovem,
de 29 anos de idade:
“Deus está ao meu redor, dentro de
nós e Nele nós vivemos e nos movemos”, afirmou. “A fortaleza de Deus é
maior que qualquer ameaça espiritual,
pois o mal pode estar em outros, mas não
em mim. Creio em Deus e Jesus, que veio
para este cosmos”, concluiu.
A resposta não foi exatamente bíblica,
porém envolvia a Deus e Jesus.
No dia seguinte, sentei mais uma vez ao
seu lado na calçada, para saber algo
mais do jovem baiano, mas apenas tive a
oportunidade de lhe oferecer mais alguns
livretos Ecos da Liberdade.
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Os segredos da alma de pessoas como
Marcos são como “joias raras”, que levo
comigo, para escrever com a mente voltada para as pessoas que vivem distantes dos ensinamentos do evangelho.
Queremos encontrar as ovelhas de
Cristo onde quer que estejam. Todas elas
foram compradas pelo SANGUE DO
CORDEIRO, e carecem da luz do céu,
para os seus caminhos.
Na despedida eu lhe disse: “Marcos,
onde quer que você esteja, saiba que a
“fortaleza do Senhor” envolve a sua vida.
Clame pelo nome do Senhor e então
vamos nos reencontrar na glória, combinado? ”, concluí.
Pedimos aos leitores que intercedam
por essas pessoas e que, na glória eles
possam lhe agradecer por suas orações.
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Casamento sem a fortaleza
em Deus abre a porta
para o inferno!
“Cuide divinamente de seu casamento” é o livro de nossa autoria, que não é
um romance de amor, mas leitura para
edificar a fortaleza de
Deus, ao redor dos
casamentos.
O casamento “divinamente cuidado” por
Deus é o único resto do
paraíso. Gen. 3.
A esposa que sabe cuidar divinamente de seu
marido perceberá quando ele está chorando no
segredo de sua alma! Ela entenderá suas
lágrimas e saberá enxuga-las, e com isso
se transformará em princesa ao lado do
marido, mesmo no mais simples casebre.
O marido envolvido nos braços suaves
de sua esposa se sente como na fortale16
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za de Deus, quando em meio às tempestades da vida é abraçado com compreensão de uma esposa carinhosa e sábia.
Porém, quando falta a “fortaleza de
Deus” em um dos cônjuges, logo começa
a “borbulhar” a panela do inferno, até
mesmo no leito conjugal.
Você pode argumentar: “Pastor, conheço casais evangélicos e católicos que são
dedicados a Deus, mas vivem como no
inferno”.
Eu também os conheço e sei o quanto
nós humanos podemos ser teimosos, e
agir de forma egoística, até mesmo quando o cônjuge é fiel e sincero.
Um dependente de drogas disse na
rua: “É preciso obedecer aos mandamentos de Deus”, e nós todos devemos
saber que isso vale também para o casamento dos casais que vivem na “fortaleza
de Deus”!
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A fortaleza de Deus
no divórcio?
Jamais eu imaginava viver numa época
de tantos divórcios e novos casamentos. Jesus disse: "Moisés lhes permitiu
divorciar-se de suas mulheres por causa
da dureza de vossos corações. Mas não
foi assim desde o princípio”. Mat. 19:8.
Intrigas, separações e divórcios não são
frutos do Espírito Santo.
“O fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei”. Gálatas 5: 22.
Pilotos, motoristas, médicos..., sofrem
noite e dia por seus divórcios e separações que estão em andamento.
O mais grave de meu infarto deve-se ao
divórcio do meu médico, que estava em
andamento, e eu precisava de sua ajuda,
mas ele havia saído com uma amante.
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Existe “fortaleza em Deus”
para quem é divorciado?
Sim! Deus pode ser sua FORTALEZA
também no divórcio e na separação!
Jesus não apedrejou a mulher adúltera,
nem mandaria apedrejar aquele que adulterou, errou, traiu ou caiu no erro.
ELE perguntou: “Mulher, ninguém te
condenou?” Disse ela: “Ninguém,
Senhor”. - “Nem Eu te condeno; podes ir
e não peque mais”.
Jesus lhe diz hoje: “Ninguém descobriu
sua traição? Você deseja o perdão e
nova vida? Estou disposto a lhe receber
novamente em minha fortaleza divina”,
diz Jesus Cristo, por essa folha de papel.
“Mas Senhor, como fica com o meu
divórcio?” – “Entrega o teu caminho ao
Senhor, confia nele, e o mais o Senhor
fará”. Sal. 37:5. Porém, não abandone a
fortaleza do Senhor em Espírito e verdade.
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Divorciado
durante 50 anos?
Ao retornar de Fortaleza para Marechal
Cândido Rondon tive a oportunidade de
entrevistar a senhora Marili, que enfrentou o terror do divórcio cuidando de
suas filhas gêmeas, com deficiência mental por quase 50 anos.
Conhecemos a senhora num culto de
evangelização. Eu havia feito o apelo
dizendo: “Todos que desejam entregar
sua vida ao Senhor, venham até diante do
altar, mas também aqueles que desejam
interceder por algum familiar, podem vir
ao altar”.
De repente chegou um senhor idoso e
parou-se sozinho diante do altar. Ele era
um dos porteiros da campanha em um
salão de baile, que havíamos alugado
para essa ação evangelística. Poucos
minutos mais tarde chegou sua filha por
quem ele estava intercedendo e se segurou no braço de seu pai.
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As gêmeas nasceram pré-maturas e
foram atingidas pela meningite que causou sérias sequelas na mente de ambas.
Uma delas ficou com uma capacidade
mental de uma criança de dois anos, a
outra com a capacidade de quatro anos
de idade.
No saudoso salão do Clube Aliança
foram realizadas muitas campanhas
evangelísticas, durante muitos anos. Em
um destes cultos, Adriana, com capacidade mental maior, disse para sua mãe: “Eu
também quero me converter”. – “Você
não precisa filha, isso é somente para as
pessoas que tem pecados”, explicou a
mãe. “Mas, Jesus está me chamando”,
afirmou Adriana.
Após ouvir essa afirmação, a mãe chegou a mim no salão da evangelização e
relatou o que estava acontecendo.
Naquele instante eu pude entregar a
vida das gêmeas a Jesus, pedi a salvação pelo sangue de Jesus e que seus
nomes fossem inscritos no Livro da Vida,
no céu.
Deus é sua Fortaleza?
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Passaram-se vários anos, quando certo
domingo foi anunciado um culto de batismo. Após aquele anúncio, as gêmeas
repetiam o desejo de se batizar, e a mãe
me comunicou o desejo de suas filhas.
Imediatamente nós as inscrevemos
como candidatas. Na noite do batismo as
gêmeas foram conduzidas até ao batistério. Adriana se assustou ao sentir a água
um tanto fria e entrou somente por dois
degraus, e ali eu pude pronunciar: “Eu te
batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, e logo tomei uma mão cheia
de água do batistério e a coloquei sobre a
sua cabeça, e Eliane, a menos capacitada, olhou para a água, não aceitou
entrar, mas a partir daquele momento ela
sabia-se como quem foi batizada.
As gêmeas ficaram com suas limitações,
mas viveram firmadas na fé em Jesus
Cristo, até ao dia do falecimento, e ambas
chegaram a quase 50 anos de idade.
Conheci muitas pessoas abandonadas por seus cônjuges, porém o exemplo
maior de uma mãe, que cuidou durante
22
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quase cinco décadas de suas filhas deficientes, foi uma dedicação inimaginável
de amor prático. Obrigado Marili por seu
exemplo de fé e fidelidade prática.
Durante a entrevista com Marili, eu tive
a impressão de estar na “FORTALEZA
DE DEUS” que cobriu a sua vida, como
diz o salmista:

“O Senhor é a minha rocha,
a minha fortaleza e
o meu libertador;
o meu Deus é o meu rochedo,
em quem me refugio.
Ele é o meu escudo
e o poder que me salva,
a minha torre alta.”
Salmos 18:1,2.
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A fortaleza em Deus
na angústia
E-Mail enviado de SC:
Pr. Mário Hort, eu me sinto perturbada e
confusa. Tenho uma linda família, esposo maravilhoso e três filhos abençoados.
Minha vida financeira está bem, tenho
39 anos, mas me sinto perturbada e não
consigo aceitar a perda de minha mãe,
oque me deixa infeliz e perdida.
Estive em um estabelecimento e recebi
quatro livretos de vossa coleção e gostaria muito de receber mais em minha casa,
podem me enviar por gentileza?
Já passaram dois meses que perdi
minha mãe, vitima de câncer e estou num
momento difícil de minha vida, penso que
vou morrer a qualquer momento, pois o
medo me assola a todo dia e a toda hora.
Estou no trabalho e com enxaqueca terrível e vontade de só dormir, dormir. Peço
desculpas pelo desabafo. Sidiane, de
SC.
24

Ecos da Liberdade

Obrigado Sidiane (nome fictício) por seu
desabafo sincero. É isso que todos
devem fazer quando caem em um “poço”
de angústia, de onde não conseguem sair
sozinhos. Esses são
“Tsunamis da Alma”,
que podem causar
sérios danos conforme
a leitora escreveu,
sem nenhum motivo.
Sidiane, tome cuidado! Junte todas suas
forças pela fé em
Jesus Cristo, olhando
para sua cruz e para o
túmulo vazio! Jesus
morreu por nós e ressuscitou para nos
ressuscitar também no dia do grande
tribunal de Cristo. É esse momento que
deve nos preocupar e nos colocar de
joelhos.
Sim, eu sei o quanto os “Tsunamis”
podem nos atingir. A morte de uma pessoa amada é algo forte, porém Jesus já
venceu a morte e o inferno.
Deus é sua Fortaleza?
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Entendemos os seus sentimentos,
mas não devem lhe fazer sofrer assim.
Encontramos um guia turístico em Salvador (BA), que sofreu o mesmo e chegou
ao estado de coma, pela perda de seu pai
e por sua culpa.
Não continue nessa tristeza. Levante
seu olhar para a cruz e para aquele que
subiu ao céu e está à direita de Deus
intercedendo por você.
Tivemos um caso onde uma senhora
complicou a vida do esposo, dos outros
três filhos e perdeu até as condições dignas de viver durante 10 anos. Só agora,
há alguns meses, encontramos esta
senhora recuperada, mas perdeu 10
anos de sua vida e o filho que ficou mais
de três anos em coma e faleceu.
Não sei se você já entregou sua vida a
Jesus? Não sei se já pediu que seu nome
fosse inscrito no Livro da Vida, por uma
decisão pessoal e para sempre. Caso
isso não tenha acontecido ainda, faça
isso agora em breves palavras, dizendo:
26
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“Senhor Jesus, me perdoe que eu
não consegui me erguer pela fé,
por sua graça e vitória na cruz do
calvário. Eu sou sua, desde agora
para sempre e deixarei tudo em
suas mãos. Quero ser feliz em Cristo Jesus, com meus familiares, no
meu trabalho e em todos meus
passos. Eu lhe pertenço Senhor
Jesus para sempre. Amém”.
Cordialmente em Cristo,

Pastor Mário Hort.
Eis aqui o único caminho para a porta
de entrada para a “Fortaleza de Deus”:

“Entrega o teu caminho
ao Senhor, confia Nele
e o mais o Senhor fará”.
Salmos 37:5
Deus é sua Fortaleza?
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Enviamos 20 diferentes livretos grátis,
para quem escreve para:
Organizações Ecos da Liberdade
C. P. 100 – 85960-000 Mal. C. Rondon, PR, Brasil.
Autor e Editor: Mário Hort - ecosdaliberdade@yahoo.com.br
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Ouça, assista e leia
no seu smartphone
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Você está abrigado
na fortaleza de Deus?

Site: www.ecosdaliberdade.com.br
E-mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br
Ecos0550
da Liberdade
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