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CAPÍTULO I

O seu passaporte
precisa ter validade!

Recentemente  compre i  duas  
passagens internacionais. Já era noite, 
quando sem preocupação alguma, fui ao 
armário para ver a validade de nossos 
passaportes. Achei cinco passaportes. O 
primeiro tinha visto com validade de dez 
anos para os USA, mas havia um 
problema: Em todas suas páginas havia 
um carimbo com letras gigantes dizendo: 

“Cancelado”
Encontrei outro passaporte, também 

com um visto colorido da embaixada 
americana, válido para outros dez anos, 
mas, também este estava vencido. Eu 
possuía quatro passaportes com vistos 
para França, Uganda, Moçambique, 

Zâmbia e outros países, mas nenhum 
deles tinha validade. O quinto passaporte 
foi de minha esposa que é argentina, 
somente este tinha validade. Que susto 
para mim! Ainda bem que havia 40 dias 
para o embarque. Na mesma noite 
começamos a procurar um formulário da 
Polícia Federal pela Internet, para 
solicitar um passaporte válido.

Para minha surpresa eu precisava 
esperar dez dias para retirar o passaporte 
novo. Se eu tivesse analisado os meus 
passaportes somente na hora do 
embarque internacional, ao chegar ao 
aeroporto em Foz do Iguaçu, ali 
terminaria a nossa viagem, mesmo 
possuindo quatro passaportes.  

Muitas pessoas vão chegar à porta 
do céu, como narra a Bíblia, sobre cinco 
moças imprudentes que chegaram à 
porta da glória e começaram a gritar: 
“Senhor, senhor, deixe-nos entrar!” Mas, 
o NOIVO Jesus lhes disse: “Eu não sei 
quem são vocês!” 

A Bíblia diz que dez moças saíram ao 
encon t ro  do  no ivo ,  receberam 
lamparinas, ou seja, possuíam seus 
“passaportes”, mas cinco delas tinham 
passaportes inválidos.

Mt. 25: 1 – 13 (leia o texto) 

Membros da igreja sem              
passaporte válido?

Tenho passado momentos de aflição 
e dor no peito durante viagem de 
evangelização para Portugal e Espanha. 
Creio que nunca esquecerei este 
sentimento no peito. Meu sofrimento 
surgiu porque eu tinha os nomes das 
pessoas da comunidade que estavam 
sob minha responsabilidade, e percebi na 
aeronave, que havia muitas pessoas que 
ainda não tinham seu passaporte válido 
para a eternidade. Isso tirou toda minha 
emoção da viagem cruzando o Oceano 
Atlântico, porque eu sabia que, se estas 
pessoas não conseguissem seu 
passaporte válido há tempo, estariam 

perdidas. 
V á r i a s  p e s s o a s  p o s s u í a m  

passaporte, digo nasceram pelo Espírito 
Santo quando se converteram; foram 
batizadas em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo, mas o seu “passaporte”, 
o testemunho de sua fé estava 
vencido. Venceu quando abandonaram 
o caminho estreito e abriram a porta para 
o pecado, invalidando desta forma o seu 
direito de entrar para a glória.

Em alguns casos de sepultamentos 
eu perguntei para colegas: “Vocês 
poderiam me substituir na celebração 
deste sepultamento?” Mas, ninguém 
queria dizer a verdade: “O 'passaporte' do 
falecido esta vencido!” 

Certo dia, ouvi a declaração de um 
pastor, no sepultamento do membro de 
sua igreja, que dizia. “Nosso irmão foi 
salvo pelo seu batismo.” O falecido havia 
cometido um mal muito grave e morreu, 
mas o pastor declarou sua salvação por 
um ato que foi invalidado por seus atos. 

Ecos da LiberdadeVocê possui o seu passaporte válido?
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Despedir uma pessoa neste estado e 
declarar, diante de toda a comunidade, 
que mesmo com o “passaporte” 
invalidado, a pessoa será salva, é levar 
multidões às portas fechadas. Isso é 
grave e gravíssimo! 

Quem morre no pecado e invalidando 
sua salvação, não poderá entrar com o 
noivo. Isso vale para quem foi batizado 
como criança e também para o que se 
batizou como adulto.

Passaporte sem visto não tem 
valor no desembarque!

Em 1992, chegamos com um grupo 
de cinco pessoas ao aeroporto de 
Guarulhos, São Paulo. No momento da 
apresentação de nossos passaportes, 
uma jovem funcionária da companhia 
aérea Venezuelana, VIASA disse: “Sua 
esposa não pode embarcar, porque lhe 
falta o visto do Consulado da Venezuela.” 
Precisávamos desembarcar naquele país.

E s t e  f o i  u m  m o m e n t o  t ã o  
desagradável para mim, que para não 
desmaiar tive que me sentar. Eu 
precisava de minha esposa para cantar 
comigo na República Dominicana, mas 
ela como argentina, precisava de visto 
para a Venezuela e não pôde embarcar 
conosco, por falta do visto consular.

Minha esposa estava cansada de 
tanto viajar pelo mundo e voltou feliz para 
casa. Porém, na hora do último 
“embarque” ninguém pode voltar para 
casa. Ao contrário, acordará no “país” 
onde ninguém deseja desembarcar. 
Porque lá os vermes não morrem e o fogo 
nunca se apaga. Mr. 9: 44.

CAPÍTULO II

É necessário conseguir
o seu visto! 

Cada  pessoa  possu i  o  seu  
passaporte. Também aquele que não tem 
registro de nascimento. Sim, nós todos 
possuímos um “passaporte” persona-
lizado e nominal no além.

Cada ser humano também possui 
passagem grátis para a viagem mais 
importante da vida. 

Ninguém necessita de código de 
passagem eletrônica, ninguém vai barrar 
o viajante quando chega ao “portão” de 
embarque. Na hora do embarque para a 
eternidade o “policial” da aduana divina, 
já tem o passaporte de cada passageiro 
em mãos. 

Podemos embarcar dormindo e 
ninguém nos perturbará o sono. 
Podemos tomar o “carro leito” e ninguém 

vai solicitar o nosso lugar. Também 
podemos embarcar em qualquer ponto 
terrestre, marítimo ou aéreo. Ninguém vai 
impedir o embarque.

Há apenas alguns inconvenientes:

Não podemos recusar o embarque.
Não podemos adiar a partida.
Não podemos solicitar alguém outro 
“viajar” em nosso lugar.

Não se questiona cor, raça, religião ou 
profissão, e ninguém pergunta pela 
posição social ou econômica. 

Os mais ricos embarcam na mesma 
“aeronave”  como os  pobres  e  
permanecem no “leito” lado a lado. 

No desembarque será exigido  
o visto da embaixada!

Na sociedade viajamos juntos! O que 
significa no cotidiano: estamos na 
mesma classe, ou em classes totalmente 
separadas, mas a questão muda no 

O homem rico clamou do inferno: Pai 
Abraão tem misericórdia de mim! E manda 
a Lázaro que molhe em água a ponta do 

dedo e me refresque a língua, porque estou 
atormentado nesta chama. Disse 

Abraão:"...está posto um grande abismo 
entre nós e vós, de sorte que os que querem 
passar daqui para vós não podem, nem os 

de lá passar para nós." Luc. 16: 23 - 31.

Ecos da LiberdadeVocê possui o seu passaporte válido?
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desembarque. No momento em que o 
passaporte chega às mãos da 
“autoridade” aduaneira divina, serão 
observados os detalhes da vida de cada 
passageiro.

Autoridades e mendigos devem  
apresentar seus passaportes

com visto de entrada!

Naquele grande dia os imperadores 
de Roma e também Barack Hussein 
Obama II, Sadan Hussein, Jorge W. Bush, 
Adolf Hitler, você e eu, todos devemos 
apresentar o “visto” de Jesus Cristo, o 
“carimbo” de seu sangue derramado na 
cruz por nossos pecados.  

Assim determinou o Senhor na Bíblia 
Sagrada: A salvação só pode ser 
conseguida por meio dele. (Jesus) 
Pois não há no mundo inteiro nenhum 
outro que Deus tenha dado aos seres 
humanos, por meio do qual possamos 
ser salvos. At. 4: 11-12 

O apocalipse descreve o momento 
dos que não tiveram seu passaporte 
válido: “Então os reis do mundo inteiro, os 
governadores, e os chefes militares, os 
ricos e os poderosos e todas as outras 
pessoas escravas ou l ivres, se 
esconderam nas cavernas e debaixo das 
rochas das montanhas, e gritavam para as 
rochas: Caiam sobre nós e nos escondam 
dos olhos daquele que está sentado no 
trono e nos protejam da ira do Cordeiro, 
pois já chegou o grande dia da ira deles, e 
quem poderá aguentá-la?” Apc. 6: 15-17 

Chegando à Polícia Aduaneira
do Canadá!

Em 1986 eu e minha esposa, fomos 
convidados para uma visita de dois 
meses de evangelização, às nossas 
igrejas dos USA e do Canadá.

Com os passaportes em ordem e os 
vistos em suas páginas, Natalia e eu não 
tivemos problemas ao chegar à Polícia da 

Aduaneira em Miami. Mas, depois de 
voar de Miami à Toronto e chegar a 
Edmonton no Canadá, a Polícia nos 
chamou para um quarto a parte, e nos 
investigou em detalhes. Eles queriam 
saber dos nossos objetivos com esta 
visita à sua cidade. 

Este foi um momento assustador, mas 
não nos deu problemas, pois os nossos 
documentos estavam em ordem e 
também nossas “intenções” foram claras 
e bem definidas. 

Sua alma precisa do “passaporte”  
das  intenções de seu coração.

O que nos assustou, foi que mesmo a 
documentação em dia, ainda precisou de 
uma clara definição de nossas intenções 
e objetivos. Queremos analisar nossa 
documentação espiritual, mas devemos 
saber que esta sofrerá uma exigência 
ainda mais séria: A intenção de nossos 
pensamentos. 

A polícia de fronteira tem o direito e o 
dever de descobrir as intenções do 
coração da pessoa que vai pisar o solo de 
seu país. Assim acontece na fronteira de 
Moçambique, no Canadá e assim será 
também na porta do céu. 

Ninguém vai enganar o “porteiro” com 
documentação legal e perfeita. Na 
“ f rontei ra”  da eternidade serão 
investigadas as intenções do coração de 
cada pessoa individualmente.   

O policial da aduana divina vai 
encontrar no passaporte de nossa alma o 
registro de nosso nome, a data de 
nascimento e estará registrado tudo o 
que fizemos por meio do corpo, inclusive 
as intenções do coração estarão ali 
registradas. 2.Cor. 5,10 – Heb. 4: 12 – 13  

Carteira de habilitação não serve!

Há alguns anos atrás chegou um 
colega de São Paulo, desembarcou em 
Foz do Iguaçu e com muita felicidade 
seguimos viagem para a Argentina. 

Ecos da LiberdadeVocê possui o seu passaporte válido?
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Ainda a poucos metros do aeroporto, 
o colega disse: “Estou apenas com o 
documento Nacional de Habilitação, e 
este contem o número do RG, mas não 
tenho passaporte.” Eu lhe disse: 
“Podemos retornar. A polícia aduaneira 
não vai permitir sua entrada para 
Argentina.” Ele insistiu que tentássemos 
porque já estávamos na fronteira.

O policial da aduana brasileira nos 
informou que poucos dias antes, uma 
comitiva do governo brasileiro chegou 
para acompanhar o presidente do Brasil e 
um membro da comitiva possuía apenas 
sua Carteira Nacional de Habilitação. 
Apesar de fazer parte da comitiva oficial 
do Presidente, o Sr. ministro não 
conseguiu cruzar a fronteira.

O colega de São Paulo foi obrigado a 
solicitar seu documento de São Paulo, 
que chegou apenas num vôo no dia 
seguinte até Foz do Iguaçu. 

Ninguém pode viajar para outro país 
sem o seu devido documento de viagem.

Algumas pessoas esquecem que 
existem leis internacionais de fronteiras, 
e não há exceção para ministros e 
autoridades e também não para cachorro e 
gato.

Também na porta do céu será exigido 
o seu “documento” espiritual válido, com 
o visto da embaixada fornecido aqui na 
terra. 

Somente no inferno há entrada 
franca para os que não tem 
“passaporte” válido para a 

glória celestial! 

Você deve requerer o seu visto!

Precisamos do visto da embaixada do 
país que queremos visitar. Qual é o país 
que lhe ofereceu o SEU visto? 

O “visto” em nossa alma determinará 
se iremos para direita ou para esquerda; 
para “cima” ou para “baixo”; para o gozo 
ou para o sofrimento eterno.

Somente você pessoalmente, por sua 
livre e espontânea vontade, pode obter 
este “passaporte” da fé. Eu celebrei 
muitos casamentos e sempre me senti 
estremecido durante a celebração! Um 
dos momentos mais fortes da cerimônia 
acontecia quando no casamento civil eu 
dizia: “... após haverem afirmado o firme 
propósito de se casarem livremente e 
de espontânea vontade, recebem-se 
em casamento... O seu pai e sua mãe não 
podem decidir com quem você irá se 
casar. Isso foi possível no passado, mas 
não se faz mais em nosso mundo 
civilizado e democrático.

Há pessoas que esperam que o seu 
“documento” de fé, feito pelos seus pais 
vai valer na “fronteira” da eternidade. Isso 
pode se tornar um engano fatal. 

Numa discussão sobre religião, uma 
jovem queria provar que também possuía 
sua fé. Correu para o sótão a procura da 
certidão de seu batismo. Mas, não 
demorou e ela gritou: “Mãe, os ratos 

comeram minha fé.” Os ratos haviam 
devorado a sua certidão de batismo. 
Nenhum documento de papel ou 
pergaminho pode servir de documento na 
portaria da eternidade. Este “documento” 
deve estar registrado em sua alma.

Eu posso ensinar meus filhos na casa 
pastoral, posso até mesmo batizá-los 
como crianças ou adultos, mas valerá 
somente o “documento” de viagem que 
os filhos solicitarem pessoalmente por 
sua fé pessoal diante de Deus. A sua 
decisão espiritual somente pode ser 
tomada em seu próprio coração, e esta 
decisão vale diante de Deus e dos 
homens, eternamente. 

O “contrato” da vida 
eterna deve ser 

solicitado pessoalmente 
por você!

Ecos da LiberdadeVocê possui o seu passaporte válido?
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Quem são as dez moças que 
tomaram suas lamparinas e 

saíram ao encontro do noivo?

A Bíblia diz: “O reino dos céus é como 
dez moças que tomaram suas 
lamparinas e saíram ao encontro do 
noivo.” Mt. 25:1

Isso significa que dez pessoas 
fizeram seus “documentos” para a 
viagem da eternidade. 

Vejamos dez exemplos
da vida real:

1° - O atual pastor e ex-alcoólatra 
C l a u d e m i r  K o c h e n b o r g e r,  s e  
converteu depois de quase matar sua 
família, dirigindo alcoolizado. Ele se 
arrependeu de seus pecados e começou 
uma nova vida, chorando amargamente 
até amanhecer o dia. Desta forma iniciou 
sua caminhada ao encontro do noivo.

2° - Um presidiário de nome Carlos, 
do Rio de Janeiro, se arrependeu de 
seus maus caminhos, e nos escreveu 
dizendo: “Por mais que minha carne 
apodreça neste presídio, minha alma não 
ficará a mercê do inferno.” Com esta 
decisão tomou sua “lamparina” e foi ao 
encontro do noivo Jesus.

3° - Um prisioneiro ouviu um surdo 
mudo gemendo: “Hum... hum... hum..” 
Um deficiente tocava com sua Bíblia nas 
costas das pessoas, e mostrava para sua 
Bíblia. Um homem de apelido “Sansão” 
viu a cena do deficiente na rodoviária e 
em seguida foi preso. Mais tarde, se 
converteu na prisão lembrando daquele 
deficiente que fazia trabalho de 
evangelista, e ele um homem são e forte, 
vivia na prática do mal. Convertendo-se 
Sansão, tomou sua “lamparina” da fé e foi 
ao encontro do noivo Jesus Cristo. 

4° - Digo Gauer tomou uma decisão 
definitiva e se batizou como testemunho 
de sua entrega total ao Senhor. Então 
gravou a música: “Sentido obrigatório 
para o céu.” E logo sofreu um acidente, 
no qual teve várias paradas cardíacas. 
Hoje ele está reaprendendo a falar. Seu 
batismo e sua dedicação no estúdio foi 
uma demonstração do novo “azeite” que 
ele tomou para sua lamparina e foi ao 
encontro do Noivo Jesus Cristo. 

5° - O ex-capitão do exército 
angolano, convicto comunista por 
muitos anos, se converteu lendo a 
mensagem Ecos da Liberdade com o 
tema: “O que te impede de voltar para 
Deus?” No dia em que o capitão Sami se 
converteu ao evangelho de Cristo, na 
Angola, ele levantou-se, tomou sua 
“lamparina” e foi ao encontro do Noivo 
Jesus Cristo. 

6° - Entre nosso primeiro grupo de 
jovens havia uma moça chamada Ilsi.  
Ela ouviu o chamado para a conversão e 
foi batizada, com esta decisão ela saiu ao 
encontro do noivo Jesus.

Mas, certa noite, minutos antes do 
culto, sua mãe me telefonou pedindo que 
eu viesse falar sua filha, pois ela parecia 
estar muito triste. Chegando à casa da 
família, encontrei a jovem sentada 
solitária em um canto de seu quarto. Ela 
não quis falar comigo. Mas, quando lhe 
perguntei: “Ilsi, você se converteu, foi 
batizada e sua vida está nas mãos de 
Jesus?” Ela me interrompeu dizendo: 
“Pastor, eu me converti e batizei somente 
para acompanhar as minhas amigas. Na 
verdade eu nunca me converti.” Depois 
deste diálogo ela achou paz com Deus 
naquela noite. Logo ela começou a cantar 
em um grupinho na igreja, testemunhava 
com isso de sua alegria em Cristo, mas 
pouco tempo depois, recebemos a 
notícia: “Ilsi está morta!” 

Ecos da LiberdadeVocê possui o seu passaporte válido?
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Quando recebi a notícia de seu 
falecimento fiquei triste, mas eu lembro 
com gratidão do consolo que senti por 
haver buscado “óleo” verdadeiro para a 
“lamparina” de sua fé, alguns dias antes 
de se ouvir o grito: “Ilsi, o noivo está 
chegando!” Ela havia buscado a Deus, 
antes de ser tarde demais, caso contrário 
teria ficado do lado de fora. 

7° - Geraldo Schulz, na época 
funcionário do Banco do Estado do 
Paraná, foi convidado em 1978, para 
a s s i s t i r  a  u m a  c a m p a n h a  d e  
evangelização no cinema em Nova Santa 
Rosa, PR. Ao ouvir o evangelho 
anunciado pelo pastor Norberto Hort, ele 
se questionava: “É esta a vida 
pecaminosa que eu quero para minha 
família?” Na hora do apelo para a decisão 
por Cristo, ele decidiu começar uma vida 
nova.

Naquele instante ele levantou-se, 
tomou sua “lamparina”, e, há mais de 30 
anos está aguardando o Noivo Jesus 

Cristo, para com Ele entrar para o gozo 
eterno. 

8° - Aos quatro anos de idade 
Djessica Stefani Hort me perguntou, às 
22:45h, do dia 21 de novembro de 1992: 
“Pai, como Deus fala com a gente?” Ao 
lhe responder esta pergunta, percebi que 
o Espírito Santo estava falando com a 
menininha. Ela juntou as mãozinhas e em 
oração entreguei sua vida ao Senhor. 
Seus olhos brilhavam enquanto ela me 
deu um dos mais saudosos abraços, em 
gratidão pela oração. Assim Djessica 
tomou sua “lamparina” da fé e saiu ao 
encontro do Noivo Jesus.  Anotamos sua 
experiência num cartão e ela assinou 
pela primeira vez o seu próprio nome. 
Agora ela deve ficar com “óleo” em 
reserva e vigiar na fé até o Noivo chegar.

9° - Aos 83 anos de idade o vovô 
tomou sua “lamparina” da fé e se 
preparou para ir ao encontro do noivo. 

 

Uma de suas netas viu sua avó 
orando pelo esposo blasfemo e disse: 
“Vovó, pare de orar pelo vovô, pois ele se 
torna cada dia mais cruel contra a 
senhora.” Mas, a vovó continuou orando 
mais sete anos, até a sua morte.

No dia do sepultamento da fiel 
companheira, o velho homem incrédulo e 
blasfemo, caiu em um profundo 
arrependimento e se converteu. A neta 
que havia aconselhado sua avó a não 
mais orar pelo avô teimoso, pôde 
presenciar esta transformação. Ela pôde 
ouvir seu avô aos 83 anos de idade 
aconselhar seus visitantes, a entregar 
suas vidas ao Senhor. Porque os 57 anos 
de oração de sua esposa haviam 
conduzido ele a tomar sua “lamparina” e 
sair ao encontro do Noivo Jesus Cristo.

10° -  Aos sete anos de idade, minha 
esposa Natalia, ajoelhou-se em uma 
velha igrejinha, na Argentina. 

Ninguém dos pastores percebeu a 
menininha ajoelhada no cantinho do 

primeiro banco da igreja. Mas, o Espírito 
Santo deu-lhe uma “lamparina”, deu-lhe 
também vestes espirituais e ela saiu ao 
encontro do noivo Jesus Cristo. Já faz 
mais de 50 anos. Mas, eu percebo a cada 
dia que a sua “lamparina” da fé está 
brilhando, muitas vezes ilumina o meu 
caminho como pastor e esposo. Ela está 
esperando junto a mim, pelo grito: “O 
Noivo está chegando!” Natalia e eu 
esperamos entrar algum dia para as 
bodas eternas com Jesus.

Os dez testemunhos acima são 
relatos verdadeiros e experiências de 
fé de dez pessoas. A Bíblia narra estas 
experiências, com a parábola de dez 
“ m o ç a s ” ,  q u e  i n i c i a r a m  s u a  
caminhada para receber o Noivo 
Jesus. 

Cinco moças ficaram do lado de fora.
 (Mt. 25: 1 – 13)

O passaporte da fé das cinco moças 
imprudentes, não tinha mais validade. 

Ecos da LiberdadeVocê possui o seu passaporte válido?
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Eu possuía quatro passaportes, todos 
estavam vencidos. Até que fiz um quinto e 
novo passaporte, e este agora tem 
validade.

Talvez você também se converteu, foi 
batizado, professou sua fé, mas tudo isso 
já venceu, o seu passaporte está 
cancelado porque nunca mais renovou 
sua fé, não buscou novo “óleo” e nova 
unção. 

Procure descobrir como 
está seu passaporte 
para “embarcar”
se for necessário
ainda esta noite.

CAPÍTULO III

Verifique seu passaporte
antes do embarque!

Relatei no início de nosso tema sobre 
a compra de nossas passagens 
internacionais, e que na mesma noite, 
verifiquei os meus quatro passaportes e 
que nenhum tinha validade. Ufa! 
Finalmente depois de dez dias eu recebi 
o meu quinto passaporte. Agora tenho 
novamente um passaporte com validade.

Como podemos  saber  se  o  
passaporte de nossa alma tem validade 
na porta da glória?

Jesus disse: “Quem crê em 
mim, e naquele que me enviou 
tem a vida eterna e não será 
julgado, mas já passou da 
morte para a vida.”

É preciso analisar seu passaporte
com as lentes de Deus!

Dois homens foram “analisar” seu 
passaporte diante de Deus: 

Um religioso e um malfeitor: O 
religioso bateu em seu peito e disse: 
“Deus, sou grato que não sou como 
aquele malfeitor, ladrão, injusto nem 
prostituto. Jejuo duas vezes por semana 
e dou o dízimo de tudo quanto ganho.” 

O infeliz malfeitor chegou a triste 
conclusão dizendo apenas: “Ó Deus, 
tenha misericórdia de mim, pois sou 
pecador.” 

Jesus concluiu: “Eu vos afirmo que o 
último voltou para casa em paz com 
Deus, e não o primeiro.” Luc. 18:10 – 14 

Jesus, “carimbou” o passaporte do 
religioso dizendo:

“cancelado”
Muitas pessoas re l ig iosas,  

inclusive os ateus, fazem sua auto-

avaliação!
Relacionam então para si fatos 

“nobres” de seu procedimento, e se 
comparam com outras pessoas que são 
piores que elas, logo chegam a 
conclusão: “Meu passaporte está OK!”

Com esta avaliação irão acordar 
diante da porta do céu, dizendo: “Senhor, 
Senhor, deixa-nos entrar. Pelo poder do 
seu nome anunciamos a mensagem de 
Deus, pelo seu nome expulsamos 
demônios e fizemos muitos milagres!” 
Mas ELE lhes responderá: “Eu nunca 
conheci vocês, afastem-se de mim, 
vocês que só fazem o mal.” Mt. 7:21 - 12

Coloque-se de joelhos e diga em 
sincera oração: “Ó Deus, examina-me 
e conhece o meu coração. Prova-me e 
conhece os meus pensamentos. Vê se 
há em mim algum pecado e guia-me 
pelo caminho eterno.” Sal. 139: 23 – 24 
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Exigências para o
nosso passaporte:

1. Devemos ser nascido pelo Espírito 
Santo. João 3: 3.

2. Devemos crer e ser batizados. Quem 
não crer será condenado. Mc.16:16

3 .  D e u s  e x i g i r á  q u e  s e j a m o s  
completamente dedicados a Ele. 1. Tess. 4:3

4. Deus não permitirá a entrada de 
covardes ,  inc rédu los ,  impuros ,  
feiticeiros, idólatras e mentirosos. Apc. 21:8.

5.  Deus ex ig i rá que tenhamos 
confessado os nossos pecados, e que 
sejamos purificados pelo sangue de 
Jesus. 1 João 1: 7-10 

Existe algum item que não 
permitirá a sua entrada 
para a glória de Deus,
no dia do Juízo Final?

Seu “passaporte" possui o visto 
com o carimbo do sangue de Jesus, 
que você recebeu no dia de sua 
conversão ao Senhor? Se isso ainda 
não é uma realidade: Venha agora a 
Jesus com todo seu passado. Ele morreu 
na cruz para apagar o nosso pecado, mas 
é preciso que levemos nosso coração à 
“embaixada” de Deus pela fé. 

Esta “embaixada” pode ser o seu 
quarto de porta fechada ou a cabine de 
seu veículo, como também a poltrona da 
aeronave ou o camarote do seu navio. 

Onde quer que você sinta a 
necessidade de buscar ao Senhor em 
espírito e verdade, ELE perdoará o seu 
passado, e começará agora mesmo uma 
nova história com um passaporte novo e 
válido por toda eternidade. 

C o n f e s s e  s e u s  p e c a d o s ,  
consagrando sua vida ao Senhor. Sua 
decisão de fé será válida para o 
“embarque” a qualquer momento.

Mário Hort 

A contribuição de outros 
colocou gratuitamente este 

livreto em suas mãos.
Ajude você também!

Pedidos: Organizações Ecos da Liberdade
C.P. 100   -   CEP 85960-000

Marechal Cândido Rondon - Paraná - Brasil
Fone/Fax (45) 3254-1483 

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

Se você nos leu esse livreto, escreva 
dizendo: Li o livreto “Você possui seu 

passaporte válido”,

solicite um pacote especial com 50 
livretos de diferentes temas grátis.
Carimbo
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Hoje ainda é possível

Hoje é possível receber a
a graça de Deus.

Hoje é possível apagar o
seu passado!

Hoje é possível receber um
coração novo!

Hoje é possível inscrever seu
nome no Livro da vida!

Hoje é possível retornar para
Deus e escapar da eterna 

perdição!
Mas, ainda hoje pode ser

tarde demais.

A bíblia diz: "Hoje, quando 
ouvirdes a sua voz, não endureçais 
os vossos corações." Heb. 4: 7

Ecos da LiberdadeVocê possui o seu passaporte válido?

Você possui o seu passaporte válido? Ecos da Liberdade


