Seu Nome já
foi registrado
no céu?
Seu nome já foi registrado no céu?

Mário Hort

Leia estes e outros títulos Ecos
no da
site:
Liberdade
www.ecosdaliberdade.com.br

Há dois livros
de registros no céu:

O apóstolo João escreveu:
“Eu, João..., achei-me no Espírito e
ouvi por trás de mim uma voz forte, como
de trombeta, que dizia: 'Escreva num livro
o que você vê... E vi os mortos, grandes e
pequenos, que estavam diante de Deus,
e abriram-se os livros; e abriu-se outro
livro, que é o da vida.
E os mortos foram julgados pelas
coisas que estavam escritas nos
livros, segundo as suas obras.
E aquele que não foi achado escrito
no livro da vida foi lançado no lago de
fogo...” Ap. 1:9-11 Ap. 20:12 e 15.
Seu nome já foi registrado no céu?
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A melhor introdução para o nosso
tema, certamente é a correspondência de
uma senhora, cujas letras eu guardo
como “pérola” das “instruções”, que
divulgamos através da literatura e em
muitas emissoras de rádio:
Maripá - PR
Prezado irmão Mário. A nossa vida
passa tão rapidamente, cada amanhecer
e anoitecer é um milagre de Deus.
Quero agradecer a
Deus, pois através do
seu culto na rádio, cheguei a conhecer a Igreja,
há qual eu muito desejava pertencer.
Cada vez que eu ouvia a mensagem
da Hora da Irmandade Cristã, eu entendia mais que (1) devemos nos converter
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e entregar as nossas vidas a Jesus. Mas
eu confiava no ensinamento do batismo
infantil e na confirmação e acreditava que
tivesse a Jesus pelo batismo.
Ouvindo os programas eu sentia
que não é assim. E eu não tinha paz. Ouvi
o pastor Mário por muitos anos pela rádio.
Esta foi sempre uma palavra pura e clara
e na luz do evangelho de Jesus.
O pastor dizia que devemos (2) nascer de novo para entrar no Reino de
Deus. Então clamei a Deus em oração,
pedi que Ele perdoasse meus pecados e
transforma-se a minha vida em uma nova
criatura.
E Deus o fez em uma evangelização. O Espírito Santo de Deus falou ao
meu coração dizendo: “Vem a Jesus
agora, não espere o amanhã”. Fui ao
altar como muitas pessoas. O pastor
Mário orou comigo, e pela graça e misericórdia de Deus eu abri meu coração (3) e
aceitei a Jesus, e Ele transformou a
minha vida.
Seu nome já foi registrado no céu?
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Jesus até hoje mora em meu coração. ELE é o salvador da minha vida, e
está comigo, nas horas de alegria e nas
horas difíceis e de fraqueza. Agradeço a
Deus pela salvação que é inexplicável no
amor de Deus.
Recordo o dia em que Cristo achoume e ofertou seu perdão, somente não
me lembro o dia. Mas, agradeço a Deus
por pertencer a Igreja, que ora e intercede
pelos seus membros.
Eu me alegro com os belos hinos que
a Igreja tem para embelezar o culto, para
honra e gloria de Deus, também os CDs
são uma bênção.
Deus fez maravilhas através da evangelização. Muitas almas foram salvas,
pastor continue, estou orando por você.
Irene Penz
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Correspondência recente:
Pr Mario, estou escrevendo para
agradecer por enviar os livretos Ecos da
Liberdade, que estão me ajudando a ter
força para sobreviver nesse lugar escuro.
Estou muito (4) arrependido por meus
pecados. Preciso sair desse lugar e mostrar para meus pais que (5) eu sou um
novo homem. Eu estou envelhecendo
nesse lugar. E busco a força em Deus. Só
ELE para me confortar. Passo o dia lendo
os livretos Ecos da Liberdade. Agora
estou lendo “O Amor de Deus II”.
Fabiano Teixeira
Foto enviada por Pastor Hugo D. Chaves Pinero.

Seu nome já foi registrado no céu?
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O Registro no

Livro da Vida

CAPÍTULO I
Como posso ser registrado
no Livro da Vida?
Irene e Fabiano descobriram as obras
mais importantes que devem constar no
livro das obras, para receber o registro
de seu nome no céu:
(1) Devemos nos converter.
(2) Nascer de novo.
(3) Aceitar a Jesus.
(4) Arrepender-se dos pecados.
(5) E nos tornar uma nova pessoa.
“Nosso Pai que estais nos céus, em
nome de Jesus eu suplico ao digitar
essas linhas: 'Toque no coração de milhares de pessoas, ao ler essas páginas, de
forma tão forte, que os seus nomes possam ser registrados no LIVRO DA VIDA'.
Amém”.
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Os reconhecimentos de nossos
ouvintes e leitores sãos as únicas
exigências para ser inscrito no céu.
Não consigo imaginar que uma
pessoa a caminho do país estranho, viva
sem preocupação com o seu registro no
céu, sabendo que há apenas duas
opções: céu ou inferno.
A fronteira mais simples que eu
cruzei foi da Zâmbia para Moçambique,
na África. Na oportunidade fomos a Berlim, para obter o visto de entrada para
garantir, que os soldados da fronteira nos
permitissem cruzar para Moçambique.
Para obter o “registro” = o VISTO
no Livro da Vida é preciso obter a cidadania do Reino de Deus.
Todo o nascido nos Estados Unidos
da América é cidadão estadunidense. O
seu nome é registrado pelas autoridades
norte americanas. Assim também apenas
aquele que é nascido no Reino de Deus
é registrado no céu.
Seu nome já foi registrado no céu?
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Há alegria no
céu por uma

pessoa que se
arrepende!

Jesus afirmou: “Eu lhes digo que, há
alegria na presença dos anjos de Deus
por um pecador que se arrepende." Luc.15:10

Prostitutas, agricultores,
Caminhoneiros e músicos
alegraram os anjos de Deus!
Pela conversão e a mudança do
rumo da vida, em arrependimento dos
pecados são registrados os novos
nomes no Livro da Vida no céu.
Os nomes registrados no céu trazem a alegria ao céu, mas também para
milhares de pessoas em campanhas
evangelísticas e cultos, como no silêncio da alma de pessoas, que nasceram
no Reino de Deus em momentos solitários.
Eu me emociono ao descrever os
momentos de arrependimento de prostitutas, agricultores, caminhoneiros..., que
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faziam acontecer à festa de alegria nos
céus, pelos seus arrependimentos.
O Conjunto Ecos da Liberdade apresentava seus hinos como testemunhos,
em composições próprias, adaptações, e
traduções.
No final dos cultos chamávamos as
pessoas, que desejavam expressar o
arrependimento e a decisão de aceitar a
Cristo, que chegassem até ao altar.
As pessoas ouviam chorando,
alguns soluçando e vinham parar-se diante do altar, onde um pastor ou conselheiro
ouvia a expressão do desejo, de cada
pessoa individualmente.
E então prostituas confessavam,
agricultores se arrependiam, caminhoneiros... aceitavam a Jesus.
Um organista que nos havia emprestado seu teclado antigo, disse-me mais
tarde: “Pastor eu me converti enquanto
tocava o instrumento, que vos emprestei
para a evangelização. Jamais esquecerei, quando parecia que alguém “batia”
na porta de meu coração, enquanto eu
tocava e o conjunto cantava”:
Seu nome já foi registrado no céu?
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1. Cristo a ti se oferece,
Quer tua vida dirigir,
Ó não deixe teu amigo,
Triste fora a bater.
Coro: Ouça, a Cristo, (ouça Cristo)
não o deixe a bater.
Abra a porta, (abra porta)
para Cristo receber.
2. Note bem o seu chamado,
Tão suave a convidar.
Não rejeite esta graça,
Que o Senhor a ti quer dar.
3. Hoje o Mestre está batendo,
Quer tua vida transformar,
Ouça logo o seu chamado
E a Cristo deixa entrar.
4. Não demora e da porta,
Cristo se afastará,
Não mais ficará batendo,
E perdido estarás.
Trad.: Mário Hort
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O músico completou: “Parecia que
alguém 'batia, batia e batia' no meu peito,
enquanto se cantava essa música no final
de cada culto”, concluiu.
Em Nova Esperança, SC, quatro
filhos de uma única família se converteram, e uma senhora, me fez saber o exato
dia, quando se completaram 40 anos de
sua vida em Cristo.
Após o culto do domingo ao meio
dia, um dos nossos componentes chegou
a mim com a seguinte “declaração”:
“Pastor, se você continua pregando
dessa maneira forte, eu vou morrer em
um dos seus cultos”, completou Albino.
(Hoje ele é o bisavô de dois dos nossos nove netos)

É difícil entender: "Como posso ser
registrado no Livro da Vida?”
Jesus disse para Nicodemos: “Ninguém pode entrar no Reino de Deus,
se não nascer da água e do Espírito. O
que nasce da carne é carne, mas o que
nasce do Espírito é espírito”.
João 3:5-6.

Seu nome já foi registrado no céu?

11

A graça de Deus é para os
inscritos no céu!
Homem algum pode registrar um nome
no céu, e ninguém pode vender cadeiras,
casas ou postos de hierarquia no céu.
Mc 10:35-40

Porém, a Escritura deixa evidente que
somente os “inscritos” por Deus serão aceitos
no céu:
Moisés falou a Deus: “Agora, pois, perdoa
o seu pecado; se não, risca-me, peço-te, do
teu livro, que tens escrito”.
Êxodo 32:32

Daniel escreveu: "Naquela ocasião
Miguel (o Anjo) se levantará..., mas naquela
ocasião o seu povo, aquele cujo nome está
escrito no livro, será liberto”.
Daniel 12:1-2

Jesus disse: “Alegrai-vos por estarem os
vossos nomes escritos nos céus”.
Lucas 10.20

João escreveu: “E aquele que não foi
achado escrito no livro da vida foi lançado
no lago de fogo...”
Apoc 20:15
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Moisés subiu ao Monte Sinai,
e viu Deus inscrevendo o seu
nome no Livro do céu.
Por que você não “sobe” ao mais
elevado “monte” em espírito, para obter a
certeza de que seu nome está registrado
no céu?
Uma das mais importantes revelações da Escritura Sagrada é a necessidade de estar registrado no céu. Apc. 20: 15.
Pastores e padres tratam muito de
dízimos, dons e talentos, curas e expulsões de demônios..., porém quando falaram sobre o registro de seu nome no céu?
O apostolo Paulo diz: “Ainda que eu
dê aos pobres tudo o que possuo e
entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me
valerá”. 1 Cor 13: 3.
Da mesma forma, se no dia do Juízo,
nosso nome não será encontrado escrito
no Livro da Vida, nossa luta para nada
serviu, pois seremos lançados no lago de
fogo.
Seu nome já foi registrado no céu?
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Buscando o registro no céu
em Campo Mourão,
encontramos a alegria na
Mooca, SP, após 40 anos!
Em plena escrita de nosso tema estivemos num Supermercado em Curitiba,
quando minha esposa recebeu uma solicitação de amizade
no Facebook. Foi
uma jovem que dizia
ser da Mooca, SP, e
membro da Igreja
do pastor Elias
Ramalho.
Desta forma surgiram as recordações da alegria, que vivemos em Campo
Mourão, PR, há mais de 40 anos e contatei o pastor Elias, que respondeu imediatamente. Nosso diálogo escrito:
Mário: Boa noite Elias, eu estou
escrevendo aqui em Curitiba, o tema:
"Seu nome já foi registrado no
céu?” E lembrei-me de várias experiên14
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cias de Campo Mourão e desejo saber:
“Quando foi que o jovem 'Elias Ramalho'
se converteu, será que foi há 40 anos”?
Pastor Elias respondeu: “A moça é a
Ana, e ela gostou de estar com vocês...
Sim, minha conversão ocorreu em
Campo Mourão, após sua pregação, no
dia 26 de junho de 1976”.
Mário: “Que tremenda alegria foi
esta evangelização! Mas, um de nossos
músicos, não queria gastar o dinheiro do
combustível para viajar conosco, pois
cada integrante do conjunto precisava
viajar com seu veículo próprio, e por sua
conta.
Em Campo Mourão, após surgir à
alegria da salvação, aquele irmão que
havia reclamado por ser convidado, me
abraçou e disse: 'Pastor, na próxima eu
vou novamente com vocês'.
Pastor Elias, você poderia descrever o que representou essa alegria da
salvação para sua vida? Quem foi o
jovem Elias? E quem seria ele hoje e eternamente, sem a alegria da sua salvação naquela oportunidade?
Seu nome já foi registrado no céu?
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Elias: “Aquele Elias era um garoto
determinado, filho de comerciante bem
sucedido, vivia em Campo Mourão,
envolvido com a classe alta da cidade,
filho de prefeito e na amizade de empresários liberais.
Esse envolvimento me levou ao
álcool e ao tabagismo, vivia na época em
bailes e discotecas, era muito novo, tinha
15 anos, fazia parte de um grupo da pesada, porém nunca me envolvi com drogas
e prostituição.
Todavia aos 17 anos de idade senti
um vazio enorme em meu viver. Na oportunidade, uma moça chamada Marli Kath,
me convidou a conhecer o grupo de
jovens da igreja, eu fui, gostei e fiquei.
Mas, faltava algo, o registro do meu
nome no Livro da Vida. Por esta ocasião
chegou o pastor Norberto Hort e logo a
seguir aconteceu uma campanha evangelística e, no dia 26 de junho de 1976,
eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor
e Salvador, em minha vida.
16
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Sem esta chance divina da maravilhosa graça, hoje, com certeza a minha
vida seria trágica, na terra dos viventes.
E, com certeza, eu perderia a salvação e
sofreria na perdição eterna.”
Mário: “Elias suas palavras serão
como “brasas vivas tomadas do altar do
Senhor”, para as páginas do novo tema
que estou escrevendo. Muito obrigado
pastor Elias Ramalho.”
Jesus disse: “Haverá alegria no céu
por um pecador que se arrepende”, (Lucas 15:7) e nós sentimos essa alegria
em centenas de cultos evangelísticos.
Sempre havia pessoas chorando
em arrependimento e por haver dado o
passo para a decisão por Cristo, então a
alegria do registro no céu chegava
também para os cultos.
E, o mais importante: Após 40 anos
a alegria ainda está presente na alma das
pessoas que foram registradas no céu.

Seu nome já foi registrado no céu?
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CAPÍTULO II
As obras registradas no céu
que conduzem à perdição:
Furto é o crime que
consiste na subtração
de coisa alheia móvel
para si.
Roubo, é um crime grave, por haver violência ou ameaça.
“Não se deixem enganar: ...nem
ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, herdarão o Reino de Deus”. 1Co 6:9-11
Multidões de ladrões fazem das residências “presídios”, e o povo se esconde de furtos, roubos e crimes. Um hino diz:
Há muita miséria no mundo, sofrimento e
muitas dores. Tristezas, roubos e crimes. Os
olhos de Deus tudo vêem.
Coro: Os olhos de Deus tudo vêem, não
tens para onde correr, nem lugar pra você se
esconder, os olhos de Deus tudo vêem.
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Os abusos sexuais são
registros de perdição.
Inclusive muitos cristãos sofrerão terríveis
surpresas, por atos
escondidos que ninguém denunciou,
porém estão lavrados nos
registros das obras individuais de cada
pessoa, no livro das obras.
As “torturas” sexuais em residências luxuosas e em casebres, que ficaram
escondidas por “burcas” ou mantos de
pastores e sacerdotes, estão todos registrados nos livros de Deus.
Os condenados que passam longos
anos em presídios e aqueles, que solenemente ocupam seus lugares em igrejas e
sacerdócios, devem preocupar-se mais
pelos registros do livro das obras no
céu, que pela justiça dos homens.
Eu ouvi depoimentos de pessoas
arruinadas pelos atos monstruosos de
seus pais. Os desabafos chegaram a
mim, para não envergonhar os pais, diante dos pastores de suas igrejas.
Seu nome já foi registrado no céu?
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Antes do surgimento da Lava Jato, a
propina parecia haver
se tornado um “pecado” insignificante no Brasil, até
mesmo para os cristãos mais “sinceros”.
A Bíblia diz:
“O ímpio aceita às escondidas o
suborno (propina), para desviar
o curso da justiça”. Pv 17:23

A propina é o dinheiro obtido de
forma ilícita, como suborno, em atos de
corrupção. Principalmente por superfaturamentos em obras públicas. Segundo
informações, as penas em alguns casos
somam mais de cem anos de prisão.
As propinas estão registradas no
céu, como também os superfaturamentos, que duplicam e triplicam os valores
das obras públicas, e podem fazer o povo
pagar por obras nunca executadas.
Quando a propina caiu na conta do
banco na Suíça, o ato do culpado é registrado no livro do céu. Milhões de dólares
são desviados dos países mais pobres, e
multidões morrem de fome no mundo
20
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inteiro, porque o dinheiro foi desviado
pelos PROPINODUTOS aos paraísos
fiscais.
A propina não alimenta o infeliz
receptor, pois ele não pode comer os
valores absurdos depositados em suas
contas.
O luxo esbanjado por “autoridades”,
em pequenas cidades do interior, rouba o
pão, o leite, a escola, a alimentação escolar, e mata multidões de crianças e
idosos, nas filas dos hospitais.
A abertura do livro das obras
no céu será terrível para multidões
no dia do Juízo Final.
Milhares de “propinodutos” serão
descobertos no registro do céu e farão
as “celebridades” desmaiar de terror, mas
aqui eles viviam causando inveja...
O anjo do Senhor abrirá o livro das
obras do juiz, advogado, promotor, agricultor, pastor, padre, bispo, papa, guru...
Mas, ninguém poderá oferecer propina
para conseguir um tratamento preferencial diante da justiça divina, na porta do
céu.
Seu nome já foi registrado no céu?
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Confesso que
escrevo essas linhas
com temor e tremor
em corpo e alma, pois
eu também sou carne e sangue,
como todos meus leitores. Escrevo
como se eu estivesse com o apóstolo
João:
“Vi um grande trono branco e aquele que
nele estava assentado. A terra e o céu
fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos,
grandes e pequenos, de pé diante do trono,
e livros foram abertos...” Ap 20:11-12

Eu percebo em minha alma que sou
apenas mais um, entre aqueles de quem
a Escritura diz:
“Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus”. Rm 3:23.
Sim, todos nós estamos “destituídos”
da glória de Deus e carecemos da misericórdia do Senhor. Não merecemos nada mais
que a condenação. Porém, podemos dizer
como Paulo:
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“Pela sua graça e sem exigir nada,
Deus aceita todos por meio de Cristo
Jesus, que nos salva.” Rm 3:24.
Apenas precisamos do SEU carimbo
que diz:

PERDOADO

Porém, aquele que não possui o
registro do perdão no livro das obras,
essa pessoa estará perdida eternamente. Pois, após aquele dia “D” não haverá
volta, nem misericórdia. Então, será
como diz a Bíblia: “A mim pertence à
vingança!”, e em outro trecho: 'O Senhor
exercerá juízo sobre seu povo'. Assim,
terrível coisa é cair nas mãos do Deus
vivo!” Hb 10:30-31.
Você está na cidade, em uma fazenda, na mata, no hospital, presídio ou em
seu veículo?
Prepare as obras do registro no céu
e suplique que Jesus registre agora a
palavra:

PERDOADO
Seu nome já foi registrado no céu?
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Deus risca
nomes

do Livro da
Vida!

Uma vez na graça, sempre
na graça não existe!
Não existe “sempre na graça” para
pastor, padre, guru ou papa.
Ninguém tem “FORO PRIVILEGIADO” diante do Tribunal de Deus, para
cometer crimes.
O “candidato ficha limpa” deparouse com esplêndidos valores e se corrompeu? Será “FICHA SUJA” a partir do
momento que o valor “sujo” chega a sua
conta ou é recebido em moeda, na porta
de seu apartamento.
O registro do nome no céu de nada
mais serve, após aceitar a propina, desviar a mercadoria, entrar no motel com a
esposa de seu amigo... Deus não fará
“vista grossa” para os registrados no
livro do céu.
24
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O que você diria, se o “registrado no
céu” abusasse de sua filha ou esposa?
O criminoso que se converteu no
presídio, saiu, e praticou novo crime terá
pena dobrada, pois é reincidente.
A Escritura diz: “Seja fiel até a morte,
e eu lhe darei a coroa da vida”. Ap 2:10.
Quem pulou do barco findará no
abismo.

Deus risca nomes do
Livro da Vida?
Enquanto Moisés esteve no Monte
Sinai, o povo exigiu que Arão fizesse um
bezerro de ouro e Deus queria eliminar os
salvos da escravidão. Então Moisés
disse a Deus:
“Agora, eu te rogo, perdoa-lhes o
pecado; se não, risca-me do teu livro
que escreveste". Respondeu o Senhor a
Moisés: "Riscarei do meu livro todo
aquele que pecar contra mim”. Ex 32:32-33.
Logo no início da história precursora
das doutrinas cristãs, Deus avisou que
Seu nome já foi registrado no céu?
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riscaria do seu livro no céu, aquele que
peca contra Ele.
O apóstolo Pedro disse: “[Judas] foi
contado conosco e alcançou sorte neste
ministério... se desviou, para ir para o
'seu próprio lugar' (At 1:17 e 25) a perdição”.
Jesus avisou a igreja no Apocalipse:
“O que vencer será vestido de vestes
brancas, e de maneira nenhuma riscarei
o seu nome do livro da vida.” Ap 3:5.
Isso significa: Aquele que não é fiel
até vencer pela morte, será riscado do
Livro da Vida no céu.
Ninguém pode infringir a lei do direito,
da verdade e da justiça. Nem anjos,
potestades divinas ou terrenas podem
corromper o presente, nem o futuro, sem
sofrer as consequências dos seus
atos, ou bem ou mal. 2Co 5:10.
Há uma única maneira de impedir
que o nome seja riscado no céu:
Ser fiel até a morte, arrepender-se
caso tenha cometido pecado, confessar, receber o perdão e então Deus não
riscará o seu nome do Livro da Vida.
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Pai, meus pés estão em chamas!
Concluiremos nosso tema com o terror que sofreu uma jovem, após receber
as ameaças de seu pai:
A família de uma jovem foi aos cultos
evangelísticos daquela semana, e a
jovem foi fortemente tocada pela Palavra.
Seu pai a observou no culto, e ao chegar para casa, disse: “Filha, vi você muito
emocionada no culto. Quero lhe comunicar, que se você se converter, farei de
tudo para você abandonar esse fanatismo, mesmo que seja necessário derramar o seu sangue”.
No culto da noite seguinte, a moça
ficou nos fundos da igreja fazendo gracinhas, cochichos aos ouvidos das amigas
e não deu a mínima atenção para a Palavra.
Após esse culto deitou-se e adormeceu. Há altas horas da madrugada a
jovem acordou aos gritos chamando:
“Pai, vem me ajudar, meus pés estão
queimando como se estivessem em
chamas”.
Seu nome já foi registrado no céu?
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O pai chegou à cama da filha e disse: “Filha, isso é sua impressão. Logo vai
passar. Vou chamar o médico”.
O médico veio imediatamente, porém
apenas disse que nada poderia fazer.
O pai caiu de joelhos ao lado do leito
de sua filha, que gritava: “Pai, meus pés
estão queimando... por favor, me ajude”.
Então o pai implorou: “Filha, entregue sua vida a Jesus. Converta-se,
arrependa-se de seus pecados, estou de
acordo, faça isso filha”.
Porém a filha respondeu: “Agora é
tarde demais para mim. Meus pés estão
queimando, ardendo em chamas...” e
assim adormeceu para sempre.
Seu nome foi registrado
no Livro da Vida?
Deus está prestes a “riscar o seu
nome”, porque você se desviou?
Arrependa-se agora
enquanto há tempo.
Em sincera oração você será
registrado no Livro da Vida.

Mário Hort
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Ecos da Liberdade

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

(45) 99820 0550

Ouça, assista e leia
no seu smartphone

www.ecosdaliberdade.com.br
Ecos da Liberdade
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Seu
29 nome já foi registrado no céu?

"O que vencer será vestido de
vestes brancas, e de maneira
nenhuma riscarei o seu nome
do Livro da Vida."
Ap 3:5

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