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SALVAÇÃO
«Você crê que existe um só Deus? Muito bem! 

Até  os demônios crêem e tremem!» Tiago 2:19

A FÉ INÚTIL 
PARA A 
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  Oração da propina!

“Após receber 
propina, deputado da 
bancada evangélica 
ora com envolvidos”.

A que ponto chegamos com a fé no Bra-
sil? A oração da propina, feita com muito 
“fervor” por deputado “evangélico” no ano 
de 2009, pode ser visualizada na internet 
ainda hoje.  Este e outros títulos seme-
lhantes foram e são constantemente 
notícia em nosso país “evangelizado”. 
Escândalos envolvendo pessoas que se 
declaram religiosas  estão nas páginas 
de jornais e blogs na internet. Notícias 
assim colocam a fé por de trás da neblina 
da desconfiança (e com razão). 

Funkeiro ostentador dá 
“graças a deus” pelo sucesso

Entrevistado em uma rede de TV brasilei-
ra, um menino ainda de menor, cantor de 
Funk, esbanjava muito luxo e sensualida-
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de em seus clips musicais. As letras das 
músicas são repletas de perversidade. 
Inaceitável a ouvidos que tiveram um 
mínimo de educação.  No final da entre-
vista, todo emocionado o menino diz que 
- “foi Deus que lhe deu todo o sucesso de 
suas musicas”. 
 

Dançarina de carnaval
 seminua agradece a Deus pela 
vitória em concurso de dança!

Em noticiários de rede nacional, entrevista-
vam uma jovem que acabara de vencer um 
concurso de dança do carnaval brasileiro. 
Quase sem roupa, dançando de maneira 
vulgar a jovem chorava e agradecia a Deus 
por ter vencido o concurso, isso expondo 
vergonhosamente sua nudez. 
 
Um clamor surge em minha alma:
Que deus é esse? Que “fé” é esta? 
Alguém por favor alerte o povo, que 
está indo para o inferno mesmo com o 
nome de Deus na ponta da lingua!
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Em busca de esclarecimento para estes 
fatos assustadores debrucei-me diante 
da Bíblia para encontrar nela uma res-
posta. Pois somente na Palavra vemos a 
pouco conhecida diferença entre:

 Fé inútil  X  Fé Salvadora

Já na época do autor bíblico haviam pes-
soas acomodadas com o fato de apenas 
acreditarem na existência de Deus. O 
pensamento era: “Acredito e sou cristão. 
Eu creio e então estou salvo”.

Se pesquisarmos sobre a fé da popula-
ção brasileira, iremos nos deparar com 
um grande numero de religiosos. A decla-
ração muito encontrada é que “Deus exis-
te e é o mesmo em todas as religiões”.

O povo brasileiro é crente no sentido lite-
ral da palavra. É uma minoria que nega 
ter qualquer tipo de fé. O censo do IBGE 
de 2010 apontou que os ateus e agnósti-

Fé inútil X Fé Salvadora 5



cos somam apenas 0,39% da população 
brasileira. Este número tem crescido nos 
últimos anos, mas ainda é muito peque-
no. 
Olhando o censo e usando o “bom sen-
so”, logo  entenderemos que a declara-
ção de fé em nosso pais é bastante 
superficial e insuficiente. 
 

O nome de Deus está em 
muitos lábios, porém em 

poucos corações!
(inclusive de líderes religiosos) 
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Até demônios acreditam!

«Você crê que existe um só Deus? 
Muito bem! Até os demônios 

crêem e tremem!» Tiago 2:19

Na teologia os demônios são descritos 
como anjos do Diabo, que decaíram da 
mesma forma como ele.  A Bíblia chama 
os demônios de “espíritos malignos” (Lc 
8:2), e “espíritos imundos” (Lc 8:29). Mate-
us chama Satanás de “maioral dos demô-
nios” (Mt 12:24). 
É aceitável dizer que demônios são men-
sageiros do diabo, que foram enviados 
para cumprir o seu propósito. 
O apóstolo Tiago declara que eles tem fé 
(grego; pisteuo), porém esta “fé” não faz 
deles espíritos bons. 

Eles crêem, mas continuam sendo 
anjos do mal condenados ao “lago de 
fogo eterno, preparado para o diabo e 
seus anjos”. (Mt 25: 41) 
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O texto bíblico diz que existiam pessoas 
que acreditavam da mesma maneira que 
os demônios. 

Tiago alerta que esse tipo de fé não 
tem efeito nenhum para a salvação 
eterna. Infelizmente existe um número 
muito grande de pessoas, que se conten-
tam com uma “fé demoníaca”.

  Quero iniciar com seis características da 
fé que acabam enganando muitos 
possuidores de uma fé insuficiente. Elas 
podem até fazer parte da confissão de fé 
e da prática cristã, mas não são decisivas 
para a salvação. 

Durante a leitura eu lhe desafio a fazer 
uma auto-análise de sua própria fé. 

Caso você seja um ateu indignado 
com os supostos “fiéis” ou até mesmo 
com os líderes religiosos, saiba que foi 
considerando sua indignação que escrevi 
este livreto. 
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Não	é	suficiente:	

1 – ACREDITAR NA 
EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO 

DEUS.
“Crês tu que Deus é um só? Fazes bem; 

os demônios também o crêem, e 
estremecem.” Tiago 2.19

O texto bíblico é claro a ponto de não ser 
necessário adicionar grandes explica-
ções. O Cristianismo é uma religião mono-
teísta. Existem muitas outras religiões 
também monoteístas como o judaísmo, 
islamismo, zoroastrismo, fé Bahá'í e 
outras. A má notícia é que demônios tam-
bém são monoteístas de primeira classe. 
Eles também acreditam e sabem da reali-
dade de um único Deus. Sabem melhor 
que muitos humanos, que nenhum deus 
de madeira ou porcelana feito por mãos 
de homens poderia ser o criador do uni-
verso. 
Ser monoteísta é correto. Como diz Tia-
go: “fazes bem”, porém esta característi-
ca de fé por si só não é suficiente. 
Não	é	suficiente:	
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2 – ACREDITAR QUE JESUS É 
FILHO DE DEUS

Mateus 8. 28-34 relata que Jesus estava 
passando por uma região onde haviam 
dois homens terríveis. Eles geravam 
muito pavor na região. Seus pés e  mãos  
já haviam sido acorrentados, mas eles os 
arrebentavam com força extra-humana. A 
Bíblia diz que eles estavam dominados 
por espíritos maus. Quando Jesus apro-
ximou-se deles, veja o que estes procla-
maram:

“Que temos nós contigo, Jesus, 
Filho de Deus? Vieste aqui 

atormentar-nos antes do tempo?” 
Mateus 8.29

Os demônios não tinham dúvida quanto a 
natureza divina de Cristo. Sabiam que 
Jesus era o Filho de Deus. Mas mesmo 
assim, continuavam sendo demônios 
infernais que atormentavam a vida 
daqueles homens.
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Não	é	suficiente:		

3 – PROSTRAR-SE 
DIANTE DE JESUS

Em Marcos 5. 1-20, outro homem dominado 
por um espírito do mal, com um gesto de 
fervor religioso e de adoração,  prostrou-se 
diante de Jesus e apenas reconheceu 
publicamente, que Jesus é  o Filho de 
Deus: 

“Quando ele viu Jesus de longe, cor-
reu e prostrou-se diante Dele e gritou 
em alta voz: "Que queres comigo, 
Jesus, Filho do Deus Altíssimo? 
Rogo-te por Deus, que não me ator-
mentes!” Mc 5. 6 e 7

Cuidado com estereótipos!
Somos iludidos facilmente com estereótipos 
religiosos. Mesmo o mundo maligno é 
capaz de prostrar-se buscando um bene-
fício. Nós homens vemos o exterior, mas 
Deus vê o coração (1 Sa 16.7).

Devemos tomar cuidado para não iludirmos a 
outros ou até a nós mesmos baseando-nos 
no que é visível, aos  olhos humanos.
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Entretenimento gospel?
Grandes eventos tem atraído milhares de 
pessoas que buscam momentos de emo-
ção. 

Multidões tem se reunido para ver “estre-
las” gospel, que com muito carisma, em 
troca de um bom cachê, emocionam sua 
plateia. Porém, em um show gospel, 
podem existir 2000 pessoas comovidas 
com a música, acreditando que Jesus 
Cristo é o Filho de Deus, prostrando-se 
de joelhos emocionados e ao mesmo 
tempo, todas elas podem estar sem a 
salvação eterna.

 Crer que Jesus é o Filho de Deus e 
prostrar-se diante dele, são coisas que 
até os demônios fizeram no tempo em 
que Jesus passou aqui na terra.

Ecos da Liberdade12



Não	é	suficiente:	

4 – ESTREMECER DE TEMOR 
DIANTE DE DEUS

“...até os demônios estremecem”.  
Tiago 2.19

Aqui entramos no mundo fantástico das 
emoções humanas.  Diz o texto que até 
os demônios estremecem diante da reali-
dade de Deus ser o único Deus soberano.  

Emoção não é a salvação!

Encontros com Deus são emocionantes. 
Experiências com o Criador são muito 
fortes. Lembro-me como eu estremecia 
durante os cultos na minha adolescência. 
Por muitas vezes Deus falou fortemente 
comigo. Sentado no banco da igreja, 
parecia que a mensagem era exclusiva-
mente para mim. Eu me emocionava a 
ponto dos joelhos tremerem descontrola-
damente. Meu coração batia acelerado, 
em minha garganta parecia haver um ovo 
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de galinha entalado. Tão fortes foram os 
sentimentos. Confesso, porém que 
mesmo estremecido diante do chamado 
divino, por dois anos continuei resistindo 
às mudanças que ele queria fazer em 
minha vida. 

Eu saía da igreja emocionado, 
mas não transformado. 
Minha vida continuava exatamente a 
mesma como quando havia entrado.  
Quando Deus nos toca é algo forte, muito 
forte, mas o toque de Deus ainda não é 
a Salvação. Alguém pode ser tocado 
diversas vezes, culto após culto e ainda 
assim não estar salvo eternamente. 

“Portanto, como diz o Espírito Santo: 
Se ouvirdes hoje a sua voz, 
Não endureçais os vossos 

corações.” Hb 3:7-8

Endurecer o coração é não aceitar a 
transformação divina em nossa vida.
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A Fé inútil sentada no escritório 
pastoral. 
Lembro-me de uma jovem muito emocio-
nada, sentada no sofá do meu escritório. 
Ela relatava as duras consequências que  
estava sofrendo, por não aceitar os cami-
nhos de Deus. Chorando ela disse que 
precisava de um milagre, pois já não 
aguentava mais o sofrimento em sua 
alma. 

Cheguei mais perto, olhei nos olhos dela 
e perguntei se ela estaria disposta a fazer 
uma mudança radical em sua vida. Para 
minha surpresa, apesar de todo o sofri-
mento a resposta foi: 

“Ainda não pastor”, “tem certas coi-
sas que ainda não estou disposta a 
abandonar”. 

Percebi que infelizmente era uma “fé 
inútil para a salvação” que estava 
sentada no sofá de meu escritório. 
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Não	é	suficiente:	

5 – SER CURADO 
FISICAMENTE!

10 curados = 1 Salvo

Em Lucas 17. 11-19, temos o relato de 
que Jesus purificou dez leprosos. Doen-
ça  de pele incurável na época. Todos os 
dez foram “curados” fisicamente. (Origi-
nal grego: katharizo = purificados). 
É provável que tenham dado saltos de 
alegria. Em instantes a pele feia e doente 
tornou-se lisa e saudável.  A Bíblia, 
porém nos conta que apenas um voltou 
para encontrar-se e agradecer a Jesus. 
Para este Jesus falou algo que os outros 
não ouviram:  

“A tua fé te salvou”. Lc. 17.19

A palavra grega no texto original é “sozo” 
que significa literalmente que ele foi 
salvo, resgatado divinamente.

Há muitas pessoas na busca por uma 
cura física lotando igrejas. Foi este 
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mesmo desejo que levou os dez leprosos 
até Jesus. Mas apenas um deles foi 
tomado pelo desejo de conhecer 
pessoalmente, aquele que também 
pode e quer salvar a alma.

CURADO DO ALCOOLISMO!

Há poucos dias encontrei um homem que 
há mais de quinze anos havia sido curado 
do alcoolismo, durante um culto em 
nossa igreja. Ele contou todo emociona-
do que, depois daquele dia nunca mais 
precisou colocar um gole de álcool em 
sua boca. Por anos havia gastado sua 
vida e dinheiro com o vício. 
Perguntei o porque dele nunca mais ter  
aparecido na igreja, nos últimos quinze 
anos. Olhando para cima, surpreso com a 
pergunta, o homem ficou sem saber o 
que responder. 
Ele esqueceu-se de Deus logo após  
experimentar um milagre.
Quantas vezes a história dos nove lepro-
sos  se repetem todos os dias? 
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Não	é	suficiente:

6 – TER FÉ PARA REALIZAR 
MILAGRES!

 “Ainda que tivesse toda a fé, de 
maneira que movesse montanhas, e não 

tivesse amor, nada seria.” 1 Co 13:2

Nem mesmo a fé capaz de realizar 
grandes milagres, é sinal de salvação. 
Você conhece alguém que faz milagres? 
Até ele deve analisar o tipo de fé que tem. 
Leia com atenção o que Jesus falou a 
respeito:

Mateus 7.22 e 23 diz:  “Muitos me dirão 
naquele dia: 'Senhor, Senhor, não 

profetizamos em teu nome? Em teu 
nome não expulsamos demônios e não 
realizamos muitos milagres?' Então eu 

lhes direi claramente: Nunca os conheci. 
Afastem-se de mim vocês que praticam 

o mal!”

Creio num Deus que faz milagres. Uma 
cura física não é dificuldade para quem 
criou o universo. Já tivemos maravilhas 
inexplicáveis nos últimos anos, porém 
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nossa principal preocupação não é a 
cura do corpo (temporário) mas sim da 
alma (eterna). 

Creio que nossa sociedade 
sofre mais com enfermidades 
psíquicas que físicas. 
Os relacionamentos, as famílias e os 
corações egoístas de homens e mulhe-
res, estão mais doentes que seus corpos 
físicos. 

Muitas enfermidades físicas surgem por 
causa da alma que está doente. Há pou-
cos dias, um médico amigo contou-me 
que mais de 50% dos seus pacientes, 
sofrem com doenças psicossomáticas.  

“Muitos sintomas de dores no corpo tem 
sua origem na alma dos pacientes”. 

Existem muitos corpos esculturais e 
bem alimentados, músculos treinados 
e bem definidos, porém com as almas 
atrofiadas, desidratadas e pouco 
alimentadas pelo amor divino.

Estes sim precisam da cura divina. 
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A Fé Salvadora
Chegamos ao capítulo mais importante: 
Como é a Fé Salvadora? Quais são as 
características que a diferenciam da fé 
inútil? Quero compartilhar seis aspectos 
indispensáveis:

1 – A FÉ SALVADORA 
PERCORRE UM SÓ CAMINHO!

“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 
ninguém vem ao Pai senão por mim”. Jo 14.6

Não existe aeroporto no céu. 
Ninguém chegará com um jato particular. 
Todos precisam percorrer o mesmo 
percurso. Jesus Cristo! 
O caminho é o mesmo para ricos e pobres. 
Para o funcionário e para o patrão, para o 
membro e para pastor. 
Muitos querem ir para o céu, mas poucos 
estão dispostos a percorrer o caminho até 
ELE. Somente através de Jesus chegare-
mos lá. Seu perdão deve ser recebido e seu 
exemplo de vida deve ser o GPS de nossa 
alma.
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2 – A FÉ SALVADORA LEVA 
AO ARREPENDIMENTO E A 

MUDANÇA DE VIDA!

“Arrependei-vos, pois, e convertei-
vos, para que sejam apagados os 

vossos pecados...” Atos 3. 19

“Converter-se” (grego; epistrepho) 
significa literalmente; virar-se, inverter a 
direção. 180º

- O homem que caminhava em direção 
ao bar para embriagar-se, arrepende-se 
e gira em direção de sua casa. 
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- A mulher que caminhava em direção 
ao olhar do amante, gira  em direção de 
sua família. 

- O negociante que ganha seu lucro 
injustamente, devolve o que não lhe per-
tence e trabalha honestamente.

Se você crê em Deus, mas continua 
caminhando em direção ao pecado, 
está na hora de abandonar a sua 

fé inútil e começa a caminhar em 
direção a Jesus Cristo. 
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3 – A FÉ SALVADORA 
COMPROMETE-SE COM 

CRISTO
Jesus dizia: “Se alguém quiser acompanhar-
me, negue-se a si mesmo, tome diariamente 

a sua cruz e siga-me”. Lc 9.23 
      
Palestrante motivacional?
Será que Jesus queria atrair multidões? 
Ou antes, pretendia espantar os descom-
promissados? Logo no início das suas 
pregações, ele fala em “negar-se a si 
mesmo” e “tomar a sua cruz diariamente”. 

Ele não era um palestrante motivacio-
nal, não necessitava de aplausos ao final 
de seus discursos. Era um Mestre que 
procurava seguidores comprometidos. 
Independente da idade e local que vives-
sem.

Batismo aos 77 anos. 
Elnira Knies sentiu fortemente: “Preciso 
obedecer ao Senhor no batismo”. 
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Com relação ao batismo, já ouvi diversas 
desculpas: “Tenho vergonha de aparecer 
em publico”. “Tenho medo de água”. “Re-
ceio o que meus parentes irão dizer”. 

Naquele culto de dezembro, Elnira dei-
xou um exemplo que calou muitas “des-
culpa” de descom-
promissados. 
Com passos lentos, 
mas decididos, ela 
caminhou  a té  o 
batistério da igreja, 
foi recebida com 
carinho pelo pastor 
que a batizou em 
nome do Pai, do 
Filho e do Espírito 
Santo. 

A fé salvadora não procura 
desculpas, mas uma forma 

de obedecer.
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4 – A FÉ SALVADORA É
ACOMPANHADA DE 

ATITUDES
“Assim também a fé, por si só, se não for 

acompanhada de obras, está morta.” 
Tg 2.17

Ninguém pode comprar a salvação. 
Somente o sangue de Jesus derramado 
em favor de nós, é suficiente para nos 
justificar perante Deus. (1 João1.7)

Boas obras são conseqüência e 
não a causa da salvação.

Preciso perdoar meu padrasto! 
Durante um retiro de jovens, uma moça 
foi fortemente tocada por Deus. Lágrimas 
de alegria corriam em seu rosto, quando 
ela entendeu que seus pecados haviam 
sido perdoados. Minutos após aquele 
culto, ela contou que gostaria de ser bati-
zada no dia seguinte, mas antes precisa-
va liberar o perdão para o padrasto que a 
maltratou. A jovem não podia esperar o 
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fim do retiro para que isso acontecesse. 
Por isso telefonou para ele no mesmo 
instante.  Em poucos minutos, o per-
dão recebido de Cristo foi estendido 
ao padrasto.  Após a ligação, a jovem 
sorria maravilhada, pois sentia-se livre do 
peso que estava sobre sua alma. 

“Pois se perdoarem as ofensas uns 
dos outros, o Pai celestial também 

lhes perdoará.” Mt 6:14

Frutos da Fé Salvadora
Mt 7.16: “Pelos seus frutos os conhecereis”. 
Podemos gritar “JESUS” aos quatro ventos 
ou mesmo tatuar seu nome sobre o corpo. 
A prova real da originalidade, são os 
frutos de nossa vida.

RETIRO DE CARNAVAL 2015RETIRO DE CARNAVAL 2015RETIRO DE CARNAVAL 2015
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5 – A FÉ SALVADORA ESTA 
FUNDAMENTADA NO AMOR

AMOR DE DEUS

“Mas Deus dá prova do seu amor para 
conosco, em que, quando éramos 

ainda pecadores, Cristo morreu por 
nós.“ Rm 5.8

INCRÍVEL! Ele nos amou quando ainda 
éramos pecadores. Antes mesmo que 
pudéssemos fazer algo em especial, ele 
já nos amou e mandou seu filho para mor-
rer por nós.

Como criança adotada! 
Sem que a criança possa fazer algo por 
merecer, o casal cheio de amor, recebe a 
criança como seu próprio filho/a. Isso é 
amor imerecido. 
Esta é a base da Fé Salvadora. Entende-
mos que somos amados incondicio-
nalmente por nosso Deus.  
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Fé salvadora:

AMOR PARA DEUS

“Nós amamos porque Ele nos amou 
primeiro” 1 Jo 4.19

Esta fé não é uma ortodoxia fria que apenas 
segue ritos e costumes. Ela não está base-
ada em orações decoradas e repetidas 
friamente.  Nossa fé está baseada no amor 
que temos pelo Criador. 

Lareira no coração!
Como uma lareira no centro da sala,  
mesmo em dias frios, nosso coração conti-
nua aquecido pelo amor do Pai.
Este amor nos motiva a viver com Ele. Diari-
amente jogamos mais lenha na “fogueira” 
através da oração e da leitura de sua Pala-
vra. Vamos à igreja, porque de lá saímos 
com a “chama” ainda mais viva. Não somos 
obrigados, o culto nos dá prazer e alegria. 

O livre arbítrio dado por Deus aos homens é 
uma prova de que Ele deseja ser amado de 
livre e espontânea vontade! 
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AMOR AO PRÓXIMO
Quando a fé não está fundamentada no 
amor, ela se torna perigosa. 

Foi a “fé ” que derrubou 
as Torres Gêmeas em 11 
de Setembro, 2001.  A fé 
inútil para a salvação, que ao 
invés de amar amedrontou e 
matou. 

“Ainda que eu entregasse o meu corpo 
para ser queimado, e não tivesse amor, 

nada disso seria útil.” 1. Co 13:3

Como seria maravilhoso se os homens 
que pilotavam aqueles aviões, tivessem 
conhecido a Fé Salvadora! Certamente 
não houve quem lhes ensinasse, que a 
Fé verdadeira nos leva a amar até nossos 
inimigos e fazer o bem, aos que nos odei-
am? (Mt 5.44) Com esse tipo de fé, eu 
poderia imaginar que teríamos um 
mundo bem diferente. 
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Fé salvadora:

   FÉ - AMOR, imagine...

O marido transmitindo amor para com a 
sua esposa; juntos eles ensinariam esta 
fé-amor aos filhos, que amariam seus 
amigos, colegas e professores e até aos 
inimigos... 

Com esta fé, o patrão olharia para seus 
funcionários como irmãos, que precisam 
do pão de cada dia. 

Com esta fé, os políticos cuidariam para 
que cada centavo fosse investido fiel-
mente no povo que amam. 

“Deus é amor. Todo aquele que 
permanece no amor permanece 

em Deus, e Deus nele.” 
1 Jo 4.16
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A Fé Salvadora no coração do 
Dr. Ingo Radker e sua esposa Glaci.

Dr. Ingo Radker é 
dentista e sua espo-
sa é sua auxiliar. 
Eles são de  Cano-
as/Rs. Ingo é sub-
oficial da Aeronáu-
tica, agora aposen-
tado. 
Mesmo quando ele ainda trabalhava, apro-
veitava suas férias para passar um mês em 
Guiné Bissau, com seu consultório dentário 
móvel.
Em 2013 foram em definitivo trabalhar 
voluntariamente em Gileyde, Guiné Bissau. 
Seu desejo foi levar saúde e fé aquele povo.  
Venderam o carro e um apartamento em 
Florianópolis, para montar uma clínica den-
tro de um container que foi enviado para 
Guiné. A sua pequena clínica é a única num 
raio de muitos quilômetros. Ingo e sua espo-
sa foram impactados com o amor de Cristo 
e como consequência disso, escolheram 
levar este amor adiante.
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6 – A FÉ SALVADORA 
RESULTA EM PAZ

	

“No amor não há medo; pelo contrário 
o perfeito amor expulsa o medo, porque 
o medo supõe castigo. Aquele que tem 
medo não está aperfeiçoado no amor”. 

1 João 4. 18-19

No dia 8 de julho de 1741 na cidade de 
Enfield nos EUA, o pastor Jonathan 
Edwards, pregou uma mensagem que 
permanece até hoje, como parte da histó-
ria da igreja mundial. Ela pode ser encon-
trada na internet: “Pecadores nas Mãos 
de um Deus Irado”. Edwards não era um 
grande orador. Ele apenas lia seu ser-
mão. Naquela noite enquanto Edward lia, 
o Espírito de Deus tocava 
profundamente os ouvintes. 
Eles começaram a sentir um 
temor tão grande que chora-
vam em alta voz. Segura-
vam-se nos pilares e bancos 
da igreja porque diziam sen-
tir o inferno sugar seus pés. 
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Edwards teve que fazer uma pausa, para 
que todos se acalmassem. Depois de um 
profundo reconhecimento de seus peca-
dos, as pessoas aceitaram o perdão ofe-
recido por Jesus Cristo e foram tomadas 
por uma paz divina jamais sentida 
antes. 

“Tendo sido, pois, justificados 
pela fé, temos paz com Deus, 

por nosso Senhor Jesus 
Cristo!” Rm 5.1

 Coloque sua Fé em Cristo Jesus 
que morreu por seus pecados. 

 Faça uma mudança radical em 
sua forma de viver. 

 Comprometa-se em seguir 
diariamente Seus ensinamentos.  

 Motivado pelo amor, pratique 
aquilo que Ele ensinou.  

 Vivendo assim sua alma terá 
uma paz jamais experimentada!



O BRASIL PRECISA CONHECER A FÉ 
SALVADORA. NÃO DEIXE AMIGOS E 

FAMILIARES PASSAREM A VIDA 
ENGANANDO-SE COM UMA FÉ INÚTIL.

Disse Jesus:  "Entrai pela porta estreita; por-
que larga é a porta, e espaçoso o caminho que 
conduz à perdição, e muitos são os que 
entram por ela; e porque estreita é a porta, e 
apertado o caminho que leva à vida, e poucos 
há que a encontrem"  Mt 7.14.
-------------------------------------------------------

Evangelize você também!
Enviamos nossa literatura 

gratuitamente!

Escreva para: Organizações Ecos da Liberdade
C.P. 100 - Cep. 85960-000 M. C. Rondon - Pr.   
Fone: (45) 3254-1483
E-Mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br
Site: www.ecosdaliberdade.com.br

Autor e Editor: Isai Marcelo Hort
Foto capa: Ademir Silva

Oferta voluntárias:

Bradesco:  Ag. 3284-0 Conta:  18 620-1
Itaú:            Ag. 2967 Conta: 03797-5
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Conheça a Fé Salvadora
e tenha paz de verdade!
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