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1O Deus Desconhecido

O Deus Desconhecido 
existe!

 Uma semana antes de embarcar 
para Atenas, estivemos em Curitiba, PR, e 
eu pedi em oração: “Senhor, posso 
escrever sobre ‘O Deus Desconhecido’ 
que Paulo anunciou em Atenas?” 

At. 17: 16 – 34. 

Nós planejávamos conhecer o Areópa-
go,de Atenas na Grécia, onde Paulo 
proclamou o sermão mais importa te de sua 
vida. A resposta de Deus veio imediata-
mente: “Vá e pergunte às pessoas nas ruas 
e veja se há quem conhece a Deus em 
Curitiba!”

Ao sair do elevador do edifício do 
condomínio do apartamento de meu irmão, 
encontramos a Sra. Manuela, 30 anos de 
idade e lhe perguntei: “O Deus Desconhe- 
cido tem alguma importância para sua 
família?”

Manuela respondeu com um sorriso de 
felicidade: “Ontem a noite, ao levar nosso
filho de 3 anos para a cama, ele rezou:
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 “Anjinho da guarda, meu bom amigui-
nho, me proteja e guarda e me leva 
sempre pelo bom caminho, Amém.” 

A Sra. concluiu: “Prefiro que ele aprenda 
a orar com suas próprias palavras, e pedi 
que ele tentasse formar suas palavras, 
então o menino juntou as mãozinhas e 
murmurou algo que eu não consegui 
entender.”

 Eu expliquei: “Manuela, a oração 
memorizada é um importante legado que 
a igreja do passado nos ensinou. 

Eu fui criado nos ensinamentos lutera-
nos e aprendi a dizer:  “Ich bin klein, mein 
Herz sei rein, es soll niemand drinn 
wohnen, als Jesus allein.“ 

“Traduzido não tem rima, mas significa:
Eu sou pequeno, meu coração seja limpo, e 
ninguém outro deve habitar nele, se não 
somente Jesus.”

Devemos ensinar nossas crianças a
orar com suas próprias palavras, para
aprender a falar com Deus. Mas, jamais 
menosprezemos os valores de orações 
memorizadas para crianças.
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Não devemos invocar a anjos. Não 
se deve orar a nenhum outro, se não 
somente a Deus em Nome de Jesus pelo 
Espírito Santo. Ex. 20: 3 e João 16: 13 – 14.

Mas, jamais devemos esquecer que: 
“A repetição é a melhor forma do 
aprendizado.”

 A oração que podemos ensinar 
para as crianças seria: “Pai nosso dos 
céus, envia teus anjinhos, que me 
protegem e guardam e sempre me 
levam pelos bons caminhos, amém.” 
Mt. 6:9 - 13 e Sl. 91: 11.

Após a  pr imei ra  ent rev is ta 
embarcamos no carro, rumo ao centro 
de Curitiba com muita felicidade, pois a 
primeira pessoa conhecia “O Deus 
Desconhecido”.

Foi maravilhoso saber que quase, 
2000 anos após o sermão de Paulo em 
Atenas, Deus traz felicidade a uma 
família em Curitiba.

O Deus Desconhecido
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 No estacionamento no centro de 
Curitiba, encontramos o recepcionistas 
dos veículos Alessandro, 19 anos e lhe 
perguntei: “Você conhece o Deus Desco-
nhecido que o apóstolo Paulo, proclamou 
em Atenas?” Alessandro respondeu: 
“Conheci esse Deus a partir da felicidade 
que eu tenho em Jesus Cristo.”  

Sua resposta foi como um “Eco” da 
mensagem do Areópago de Atenas, que 
ressoou em Curitiba, vindo da boca do 
apóstolo de Cristo.  

Foi maravilhoso iniciar a entrevista 
em Curitiba, antes de embarcar para 
Atenas, pois descobrimos que Deus não é 
“desconhecido” na capital do Paraná.  

A mensagem daquele que criou o 
céu e a terra e tudo que nele há, está viva 
e traz felicidade as famílias jovens no 
início do terceiro milênio.  

A fé em Deus é o resultado da 
ressurreição de Jesus Cristo, que foi 
enviado como Deus, que se fez carne e 
habitou entre nós em Jesus.  João 1: 10-14 
eAtos 17: 24- 31.
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Seguindo nossa entrevista, encontra-
mos a proprietária de um restaurante e lhe 
perguntamos: “A senhora conhece o Deus 
que Paulo anunciou?”

Romi, 51 anos, respondeu: “Ele é 
quem nos dá o ar que respiramos. Ele nos 
dá amor, o brilho do sol... Tudo isso eu vejo 
e sinto como o que Deus nos dá dos céus.” 

Foi isso que disse Paulo em seu 
sermão. At. 17: 24-25. 

Sra. Romi, muito obrigado pelo 
almoço saboroso que obtivemos em seu 
restaurante, e pelas palavras de fé que 
brotaram de seus lábios e dos seus olhos.

Chegando a Praça Osório, próximo a 
“boca maldita”, encontramos Jean, 23 
anos, que tirando seus óculos escuros, me 
olhou com muita sinceridade e disse:

“Não, eu não acredito em nada, devido 
a muita corrupção em nossos dias. Na 
política, na religião...” (Mt. 24: 10 – 13) 

E continuou: “Em dados momentos 
sinto temor de ser penalizado por Deus 
por minha falta de disposição.”
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Mas, eu sofri muito desde os 15 anos 
de idade, sendo obrigado a sobreviver 
sozinho... Sou formado em direito, com 

bom emprego... 
mas, sinto-me 
enganado por 
pessoas que 
a m a r g u r a m 
minha vida.”
   

Obrigado Jean por seu depoimento 
sincero e cordial. Eu conheço pessoal-
mente a amargura, entendo a dor da 
decepção e sei que, se for possível, as 
pessoas roubam a fé até mesmo dos 
eleitos de Deus.(Mt. 24: 24 – 25)

No final da Rua XV de Novembro, 
encontramos o Sr. Rubens, 65 anos, ele 
disse: “Não posso mais crer em Deus. 
Estou decepcionado com Deus pela morte 
de meu irmão, que morreu aos 45 anos de 
idade.
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Já se passaram vários anos, mas eu 
fiquei amargurado com Deus pela perda 
desse irmão.” E concluiu: “Eu sei que meu 
irmão não descansa em paz, pois eu 
também não consigo descansar.”

Agradeci ao Sr. Rubens por sua 
resposta sincera e eu apenas lhe sugeri: 
“Sr. Rubens, seu irmão já não voltará mais 
a viver. Sua amargura aumenta o seu 
sofrimento dia a dia. 

Deus é soberano e seus pensamentos 
são muito mais elevados que os nossos. 
(Is.55:9)  Confie que Deus fez o que é 
infinitamente melhor.  Essa atitude será 
saúde e descanso para sua alma.”

 “Ele fortalece ao cansado e dá grande 
vigor ao que está sem forças.

Até os jovens se cansam e ficam 
exaustos, e os moços tropeçam e caem; 

mas aqueles que esperam no Senhor 
renovam as suas forças. Voam bem alto 

como águias; correm e não ficam 
exaustos, andam e não se cansam”. 

Isaías 40:29-31
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Deus é conhecido em Atenas?

“Deus realmente é conhecido em Atenas e 
Korinthos?”

 A escrita na Europa começou no 
aeroporto Schiphol de Amsterdam, na 
Holanda. Completando 38 anos de 
trabalhos pastorais, embarcamos em 
Curitiba com destino à Atenas, Grécia. 

 Ao chegar à Frankfurt, tomei o Jornal 
mais popular da Alemanha: “Bild-Zeitung”, 
porque não havia imagens obscenas, mas 
de horror, fogo, destruição e Tsunamis que 
mostravam o Japão em pânico e mortes, 
pelo terremoto. Isso aconteceu enquanto 
nós sobrevoávamos o Oceano Atlântico 
até a Europa.

 Ao ler a pergunta “O que está 
acontecendo com nosso mundo?” no 
jornal da mais baixa moral, entendi que 
Deus está sacudindo o globo, com 
frequência cada vez maior.

 Chegamos a Atenas e acabamos de
retornar da visita ao centro histórico de
Acrópoles, onde se encontra o Areópago,
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destino principal de nossa viagem. 
Nesse parque o apóstolo Paulo 

pregou seu sermão famoso: “Ao Deus 
Desconhecido.”

O Areópago é uma pequena monta-
nha de rochas, com mais de 50m de 
comprimento, aprox. 12m de altura e 15m 
de largura. Essa rocha foi o lugar de 
julgamentos dos sábios areopagistas de 
Atenas na antiguidade. 

Junto ao Areópago os juízes julgavam 
os crimes mais complicados e bárbaros.

Quando o povo ouviu Paulo procla-
mando o evangelho de Jesus Cristo, as 
autoridades o conduziram ao Areópago, 
para julgá-lo e lhe dar oportunidade de 
defesa.

Tivemos a satisfação de falar com 
muita gente, mas em especial com 15 
pessoas nomeadas: Angela, 23 anos de 
idade, – Georgia, 30 – Olga, 35 – Maria, 24 
–Teodora, 21 – George, 39 – Maria, 50 – (De 
São Paulo: Fábio, Luana, 23 – Pricila, 25 – 
Fernando, 34) - Dimitrios- 40 – Vacile, 
29,Christian, 17, Nicole, 22.
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Nossa pergunta foi: “O Deus 
Desconhecido de Paulo, é conhecido em 
sua alma?” Não procuramos estatísticas, 
desejávamos saber de cada pessoa: “Você 
crê em Deus e em Jesus Cristo?”

Jamais esperávamos respostas de fé, 
com tanta gentileza do povo grego como as 
ouvimos em suas próprias palavras!

Não me foi permitido subir com o ele-
vador para o alto das ruínas de Acrópoles, 
(150mt de altura) por motivos cardíacos, 
mas próximo às ruínas de Acrópoles, Dimi-
trios, 40 anos de idade, respondeu que ele 
não tem religião e não crê em Deus.

Mas, com esse homem, que tocava 
seu instrumento musical aos pés das ruí-
nas, tivemos uma 
das mais belas 
manifestações do 
amor de Deus. O 
único ateu que 
e n c o n t r a m o s , 
transformou-se 
em amigo.
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Ele concluiu suas palavras dizendo: 
“Sr. Mário quero lhe encontrar aqui 
novamente... seu coração vai estar bem!”

Eu respondi: “Talvez seja só lá no 
ALTO JUNTO A DEUS!”

Dimitrios disse: “Não, aqui e por amor a
nossa amizade, vou começar a crer...” 
Escrevo essas linhas com muita felicidade, 
para dizer ao povo cristão do mundo 
inteiro: A fé do povo de Atenas, no Deus 
que criou o céu e a terra e ressuscitou a 
Jesus dos mortos, está viva e presente.

Isso foi confirmado pelos lábios e os 
olhos que nós observamos diligentemente, 
quando eles respondiam as perguntas. 

A fé que brotou de pessoas de idiomas 
e costumes diferentes, nos convenceu a 
continuar investindo nossas forças que nos 
restam, para proclamar o Nome de Deus, 
antes que venha o último “Tsunami”, não 
sobre o Japão, mas sobre a nossa própria 
alma.

Certamente muitos leitores, após ler o 
resultado das pesquisas em Atenas 
questionam: “Isso significa que a grande 
maioria do povo grego é cristã?”
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A estatística que o povo nos passou 
foi: “Nosso país se compõe de 99,9% de 
cristãos católicos ortodoxos e cremos em 
Deus em Jesus Cristo.

Posso dizer que: “Sim, o nome de 
Deus é  conhecido  no  campo  missioná-
rio  do apóstolo Paulo.” 

Porém, a pergunta mais profunda 
da alma, tanto dos entrevistados quanto 
também dos 99,9%, que afirmam crer em 
Deus e em Jesus, avaliaremos mais de 
perto na página 19. 

Não conclua seu resumo de nossas 
informações, antes de ler o tema 
completo.       

Nas entrevistas não questionávamos  
conduta, vida prática, nem a decisão 
pessoal das pessoas.

A Bíblia diz:  “Aquele que  diz: 

Eu o conheço  e não  guarda os 

seus mandamentos é mentiroso, 

e nele não está  a verdade.” 
1 João 2: 4
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2000 anos após o anúncio do primeiro ser-
mão ao povo pagão 
de Atenas, Filipos e 
Ko r i n thos ,  Deus 
ainda  é conhecido 
pela nação grega!

Encontramos  a 
placa que indicava o 
c a m i n h o  p a r a  a 
cidade de Korinthos,  
ao lado de nosso 
hotel.

Jamais  nós  imaginávamos  que  Deus 
nos proporcionaria conhecer a cidade, que 
abrigou o apóstolo Paulo por mais de três 
anos. As duas cartas de Paulo 1. e 2. 
Coríntios,  foram  as mais importantes  de 
todo meu ministério pastoral.

Tomamos o metrô, duas vezes o trem, e 
ainda ônibus, mas chegamos ao centro de 
Korinthos. Foi uma bela tarde de sol.

Deus é conhecido em 
Korinthos na Grécia?
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Para nossa sur-
presa, o ponto final do 
ônibus, estava a duas 
quadras da Catedral  
de Paulo, a Igreja 
Católica Ortodoxa.

Na hora do almo-

ço chegamos à Korinthos  e aproveitamos  

para celebrar nossa visita, a uma das cida-

des mais importantes da Bíblia Sagrada.

 Fiquei receoso de fazer a primeira 

entrevista, ao olhar para o proprietário da 

lanchonete, um homem com o semblante 

fechado, e quase perigoso, mas arrisquei 

perguntando: “Sua posição religiosa é 

muçulmana,  cristã ou o Sr não confessa 

nenhuma religião?”

Creio que jamais esquecerei a trans-

formação do semblante desse homem.

Ele confirmou sua fé em Deus e na res-

surreição de Jesus, e seu olhar começou a 

brilhar a partir desse momento. 

Sua atenção foi da maior simpatia,  para 

com um estranho que desejava uma foto, 

inc lus ive  chamou seu empregado, 
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para também teste-
munhar   de sua fé 
cristã, ao ser fotogra-
fado.

Entrevistados em 
Korinthos: Sr Litsa,37– 

Pantelis, 39 – Nicolaus, 42 
– John, 46 – Frosini,31  –  Jorge  o  taxista,  57   Vende-
dora  de Cafeteria, 45 – Kathrine, 55 anos de idade.

A  simpatia   dos   gregos,   tanto   de 
Atenas como em Korinthos, será uma 
recordação digna de destaque, entre todas 
as cidades e países que percorremos para 
fazer pesquisas religiosas, que exigem 
respostas pessoais da alma.

Em  Korinthos   um  homem  na  rua 
disse que é ateu. Solicitei que fizéssemos 
uma foto dando-nos as mãos, em sinal de 
compreensão, mas ele não aceitou. 

Aparentemente   ficou  com  vergonha  
de seu ateísmo, pois os cristãos gregos 
aceitavam fazer fotos com muito prazer, o 
que geralmente é negado pela maioria dos 
entrevistados.

John,  um  homem  de  46  anos  de 
idade, parecia sentir Deus bem de perto, ao 
ser confrontado com minha pergunta.
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Nossa entrevista sempre é como um 
“vestibular espiritual” que surge repentina-
mente  e exige a profissão da fé individual.

Acontecem momentos de “infelicida-
de”, como aconteceu com meu amigo religi-
oso no Rio de Janeiro. (Solicite  o livreto: 
O Cristo Redentor tem água da vida 
eterna?)

Mas, é a maneira mais sincera para se 
descobrir a realidade que está na ponta da 
língua, ou o que está amargurando a alma 
da   pessoa.

John, também 
t ransmi t iu  uma 
incrível felicidade 
ao ser confrontado 
com minha per-
gunta. 

Eu sent i  f i r-
meza na sua fé e 
concluí  nosso  diálogo  dizendo:
“John, no dia do Juízo Final sua fé em 
Deus e em Jesus Cristo, aquele que res-
suscitou  dos mortos, fará a grande dife-
rença para toda eternidade.”
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Visitamos o Canal de Korinthos, a poucos 
minutos do centro da cidade moderna. (Existe 
Korinthos antiga)
O canal de Korinthos liga o Golfo  de  Corinto 
com o Mar Egeu. Ele passa pelo istmo de 

Corinto,  e separa  
a península  do 
P e l o p o n e s o  d a 
parte principal da 
Grécia, e torna o 
Peloponeso efeti-
vamente uma ilha. 

O canal possui 6.3 km de comprimento, e 
foi construído entre 1881 e 1893. Torna a loco-
moção de barcos pequenos na região mais 
fácil, uma vez que elas assim  não precisam 
dar a volta em cerca de 400 km, em torno do 
Peloponeso.  Porém, por ter apenas 21 
metros de largura, é muito estreito para car-
gueiros internacionais.  

O canal é atualmente  usado principal-
mente por barcos turísticos: 11 mil barcos 
navegam  pelo  canal  anualmente. Wikipédia.

No final do dia pedimos  auxílio  para 
tomar o ônibus e saber como voltar para Ate-
nas, quando a  Sra Kathrine, 55 anos,
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foi  enviada   como   anjo   de  Deus.   A 
viagem de mais de uma hora, foi curta  
para o nosso diálogo. Ela tem uma filha 
médica,  o futuro genro é cardiologista,  o 
esposo perdeu seu trabalho, ela perdeu o 

comércio  sua  loja  
que  possuía  por  
25  anos ,  numa 
pequena  v i l a . . . 
Mas, seu coração  
se inflamou,  falan-
do  da fé e do amor 

de Deus e espoço.
Então eu lhe disse que seu testemu-

nho será conforto para pessoas nos presí-
dios, nos hospitais,  nas cidades  e nas 
matas. Kathrine  nos  convidou  para  na  
próxima visita, hospedar-nos em sua 
casa. 

O amor do  Deus  Desconhecido  de  
Paulo parecia aquecer nossos cora-
ções ao trocar de experiências duras da 
vida, como também das bênçãos da fé, 
que Deus recompensa em corpo e alma.
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O que faria o apóstolo Paulo, após 

olhar do quarto do hotel, para uma rua 
estreita ao lado do hotel que nos hospe-
dou?

Paulo se irritou com a muita idolatria do 
povo pagão da antiguidade. Atos 17 :16.

O que ele diria 
do mundo da pós-
modernidade e das 
prá t icas  de  seu  
povo cristão, ao 
visitar uma das ruas 
da “luz vermelha”, 
logo atrás do hotel 
no centro de Ate-
nas?

Deus realmente é 
conhecido em Atenas?
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Meu entusiasmo motivado pela fé 
do povo grego “murchou”, após ser 
assaltado duas vezes no metrô e especi-
almente pelo que vimos pela janela do 
quarto do hotel.

Fui prensado no metrô por três homens 
bem vestidos, me desculpei por haver 
empurrado eles, mas as pessoas que 
estavam ao nosso lado perguntaram apa-
voradas: “O Sr perdeu sua carteira?” Eu 
nem mesmo sabia que estivesse em peri-
go e Deus não permitiu que eles tocassem 
em mim.

Certamente os elegantes  assaltan-
tes os drogados também diriam: “Nós 
cremos em Deus e Jesus. Nós somos 
cristãos!”



21

Se o apóstolo Paulo visse o que nós 
vimos em Atenas, certamente rasgaria 
suas vestes, em sinal de protesto e vergo-
nha, como se fazia na antiguidade.

Conhecer a Deus é mais que apenas 
crer e mudar dos deuses pagãos para o 
cristianismo. O diabo também crê, e tre-
me. Tiago 2:19.

O inferno é feito para o diabo e seus 
anjos, seus seguidores e para todos quan-
tos praticam a iniquidade, também aqueles 
que creram em Deus. Mt.25: 41.

O Deus Desconhecido

“Os covardes, incrédulos, 
abomináveis, assassinos, 

impuros, feiticeiros, idólatras e 
todos os mentirosos, a parte 
que lhes cabe será no lago 

que arde com fogo 
e enxofre, a saber, 

a segunda morte.” Ap. 22:8.
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Conhecer a Deus significa 
dar bons frutos

Jesus disse: 

“16 Pelos seus frutos os conhecereis. 
Colhem-se, porventura, uvas dos espi-
nheiros, ou figos dos abrolhos?
17 Assim, toda árvore boa produz bons 
frutos; porém a árvore má produz frutos 
maus.
18  Uma  árvore boa não pode dar maus 
frutos; nem uma árvore má dar frutos 
bons.
19 Toda árvore que não produz bom 
fruto é cortada e lançada no fogo.
20    Portanto,    pelos    seus    frutos    os
conhecereis.
21 Nem todo o que me diz: Senhor, 
Senhor! entrará no reino dos céus, mas 
aquele que faz a vontade de meu Pai, que 
está nos céus.
22 Muitos me dirão naquele dia: Senhor, 
Senhor, não profetizamos nós em teu 
nome? e em teu nome não expulsamos 
demônios? E em teu nome não fizemos 
muitos milagres?
23 Então lhes direi claramente: Nunca vos 
conheci; apartai-vos de mim, vós que pra-
ticais a iniquidade.  Mt. 7:16 - 23
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Há pessoas que são fervorosos 
ministros do louvor em suas igrejas, 
falam em nome de Deus, ensinando o 
povo, mas produzem frutos maus em sua 
vida cotidiana e eles serão lançados no 
fogo como a árvore que produz frutos 
maus.

O pastor que faz milagres e expulsa 
demônios em nome de Jesus, mas pratica 
a  iniquidade,  ouvirá  Jesus  dizer: “Afaste-
se de mim...” Mt. 7:22.

O apóstolo Paulo que fundou a igreja 
de Corinto (Atos 18: 1- 11) escreveu: Não 
sabeis que os injustos não hão de herdar o 
reino de Deus? 

Não erreis: nem os impuros, nem os 
idólatras, nem os adúlteros, nem os efemi-
nados, nem os sodomitas, nem os ladrões, 
nem os avarentos, nem os bêbados, nem 
os maldizentes, nem os roubadores her-
darão o reino de Deus. 

E é o que alguns têm sido; mas haveis 
sido lavados, mas haveis sido santificados, 
mas haveis sido justificados em nome do 
Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso 
Deus. 1.Cor. 6: 9 - 11
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Você conhece a Deus em
espírito e verdade?

  Natália se encantava com  as belas laran-
jeiras, carregadas de frutas nas ruas em 
Korinthos. Mas, porque ninguém colhe uma 
única fruta? Um cidadão nos disse que não 
se podem comer essas frutas. Por essa 
razão as mais belas frutas cairão e serão 
jogadas no lixo.
    Muitos cristãos são de boa aparência, 
dão “água na boca, mas os frutos de sua 
vida não podem ser “consumidos”. Isso é: 
ninguém deve seguir os caminhos por onde 
andam aqueles que se dizem cristãos, pas-
tores, bispos e sacerdotes.
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No final dos tempos, os anjos de Deus 
separarão os maus de entre os justos.  
Mt.13: 47 – 50. 

Cristãos de Korinthos nos informa-
ram que outras religiões se juntam nas 
praças, cumprem seus rituais religiosos e 
o povo grego os ataca com povos, pois 
não se admite outra religião.

Esses ovos jogados nos adeptos de
outras religiões, não foram “frutos” do
cristianismo.

Jesus ensinou: “Amai aos vossos 
inimigos...Fazei bem aos que vos maltra-
tam... (Mt. 5: 44 – 45).

Temos o dever de amar o próximo 
como a nós mesmos. Mt.22:37–40.

O“homem bomba” não conhece o 
Deus em Jesus Cristo, que Paulo anunci-
ou no Areópago de Atenas.

Deus em Jesus Cristo não tem 
exércitos de terroristas, nem guerreiros 
com arco e flecha, também não ataca com 
aviões comerciais voando em missões 
suicidas. Quem é esse deus com seguido-
res dessa natureza? João 8: 44.
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Como é possível conhecer a 
Deus em espírito e verdade?

O apóstolo Paulo disse no Areópago: “O 
Deus que fez o mundo e tudo o que nele 
há... é quem dá a todos a vida, a respiração 
e todas as coisas;...determinando-lhes os 
tempos... para que buscassem a Deus, se 
porventura, tateando, o pudessem 
achar, o qual, todavia, não está longe de 
cada um de nós; porque nele vivemos, e 
nos movemos, e existimos;

Mas Deus...,manda agora que todos 
os homens em todo lugar se arrepen-
dam; porque determinou um dia em que 
com justiça há de julgar o mundo, por meio 
do homem (Jesus) que para isso ordenou; e 
disso tem dado certeza a todos, ressusci-
tando-o dentre os mortos.” At. 17:24 – 31

Para conhecer a Deus é necessário 
ouvir a mensagem dos enviados de Deus. 
As autoridades da cidade de Atenas 
levaram Paulo ao Areópago, que foi um 
tribunal popular. 
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  O apóstolo de Jesus Cristo usou a 
palavra que lhe foi permitida de anunciar, e 
ofereceu um plano completo da salvação 
de Deus,começando no Gênesis e 
concluiu com a ressurreição de Jesus 
Cristo. Mt. 28: 1 – 6 –7.

  Leia três vezes, com muita calma e 
atenção o texto sagrado de Atos 17:22 -31. 

E eu, pastor Mário Hort, juntamente 
com todos os cooperadores de Ecos da 
Liberdade, desejamos que o seu nome 
seja inscrito entre os salvos por Jesus, 
como foi Dionísios o areopagita, a senhora 
Dâmaris e muitos outros. 
   Desejamos que o seu nome seja 
arrolado nos céus agora mesmo, como um 
dos salvos pelo sermão do apóstolo Paulo 
em Atenas. 

E no dia que Deus determinou para 
julgar o mundo por Jesus, você e eu 
sejamos colocados a sua direita no Juízo 
Final. Mt. 25: 31 – 34.
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O Deus desconhecido existe?
Você ainda sofre com essa pergunta?

Clame pelo nome do Senhor dizendo 
apenas em pensamentos: “Deus, tenha 
misericórdia de mim!”

    Deus responde também quando nós já 
não podemos mais falar! Ele é PAI dos aflitos 
e socorre os necessitados! Sal.9,9. Ele é 
socorro bem presente! Sal. 121: 1 –8. 
     Clame a Deus em espírito e verdade.
João 4:24.

     Não é preciso fazer longas repetições, 
nem formar frases poéticas. ELE é nosso 
PAI que está nos céus. Mt.6: 7- 8.
Diga: “Senhor Criador do céu e da terra, guia 
os meus passos, na noite escura de minha 
alma, amém.”
Espere por sua direção. Peça sabedoria 
para entender sua linguagem.

Não queira ver raios, trovões, luzes 
ou anjos dos céus. Creia com fé como de 
uma criança nos braços de sua mãe.

Acalme sua mente agitada e aguarde a 
manifestação de Deus.                   

Mário Hort
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