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Furar o sinal vermelho do semáforo 
pode resultar em mortes, porém as tragé-
dias causadas por pai ou mãe, que des-
respeitam um só “semáforo de Deus”, 
podem causar danos infinitamente mais 
devastadores. 

Não é possível evitar todos os sinis-
tros, porém podemos obedecer aos sina-
is do trânsito da vida e evitar tragédias em 
nossas próprias famílias.

Um beijo de traição pode ser o início 
de um “crime”, mas é apenas o desrespe-
ito ao sinal vermelho das batidas agita-
das em seu peito.
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Aqueles que não respeitam o sinal 
vermelho, não só 
podem matar, mas 
também se elimi-
nar a si próprios, 
da sociedade civi-
lizada, talvez pela 
Polícia.

O eixo da vida humana é o “ninho” na 
união familiar, entre homem e mulher. 
Não existe outro “berço” mais importante 
que os cuidados familiares, que podem 
ser necessários até muito além dos 21 
anos de idade.

A procriação entre o casal é apenas o 
início de sua responsabilidade, o mais 
importante é formar pessoas que honram 
a família. Quem desrespeita aos semáfo-
ros será monstro em carne e osso, e pre-
cisamos de “berços esplêndidos” para 
nossas famílias.

Marido e mulher, obedeçam aos 
semáforos familiares, para preservar 
o que de mais preciso há no mundo.
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Motorista e a direção 
defensiva contra o flerte!

“Conduzir” nossa alma entre os 
milhares de semáforos na estrada da 
vida, é uma arte que poucos dominam. 

O noticiário da TV, há poucos instan-
tes, me deixou triste ao comunicar graves 
desrespeitos aos “semáforos” por ex-
presidentes e religiosos do mais alto nível.

Porém, um motorista de ônibus de 
turismo nos relatou de sua “manobra” 
em direção defensiva, que ele precisou 
aplicar para não furar o sinal vermelho.

Durante sua viagem uma senhora 
chegou à cabine do ônibus e disse: “Hoje 
quero viajar com os motoristas”. 
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Porém, nosso motorista disse: “Então, 
para mim não serve, pois sou casado e 
muito bem casado”. 

Os passageiros ouviram os “pneus 
cantando” pela freada brusca, diante do 
sinal vermelho na alma do pai de família e 
aplaudiram a resposta do motorista. 

“Gostamos de sua atitude motoris-
ta, você é cristão?”, questionou um 
casal que viajava nas primeiras poltro-
nas. 

Com a resposta positiva, o casal 
desejou saber o nome de sua igreja, quan-
do se descobriu, que os passageiros 
eram leitores dos livretos Ecos da Liber-
dade e conheciam ao pastor Mário Hort.

Um semáforo vermelho, uma parada 
brusca, e várias pessoas do ônibus foram 
orientadas pelo Espírito Santo, que esta-
va presente no ônibus e na alma do pai, 
que não trocou sua felicidade familiar 
por um possível flerte.
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O desrespeito ao sinal 
vermelho dos sentimentos

Lágrimas e olhares tristes podem 
representar motivos muito graves e devem 
ser respeitados como o sinal vermelho do 
semáforo. 

Os familiares que sabem avaliar o 
sinal vermelho das lágrimas podem evitar 
choques e tragédias irreversíveis.

Os pais devem estar atentos aos olha-
res de seus filhos, 
pois a criança, o 
adolescente ou o 
jovem pode carecer 
apenas de um abra-
ço e de carinho, 
num momento de 
suas emoções que 
estão em constan-
tes transformações. 
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Josué disse: “Escolham hoje a 
quem irão servir, eu e a minha família 

serviremos ao Senhor". Josué 24:15

Cruzar por um único semáforo de 
olhos fechados e , pode deixar “rolar”
ser a morte de várias pessoas, a ruína de 
famílias e pode prejudicar futuras gera-
ções. 

Dezenove pessoas formam nossas 
famílias com os netos. Todos são inde-
pendentes com livre arbítrio e podem 
obedecer ou furar os semáforos que 
encontram pela frente. Ninguém será 
encarcerado, a menos que a polícia o 
faça.
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Aquele que desrespeita o 
sinal vermelho arcará com 

as consequências

A “inobservância” da sinalização do 
trânsito de Deus pode prejudicar e matar 
familiares e estranhos inocentes, porém 
o sangue será cobrado do infrator, quan-
do alguém agiu intencionalmente.   

Somente imaginar que uma única 
pessoa da família possa “desrespeitar” o 
sinal vermelho e causar um “acidente” é 
angústia para qualquer família. 

Ao terminar de digitar as últimas 
palavras fui chamado para atender um 
“sinistro” dessa natureza.
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Que horror seria descrever o que á 
poucas horas chegou a minha mente. 
Pois, “furar o sinal ver-
melho” do semáforo de 
Deus é infinitamente 
mais grave, que desres-
peitar as leis do trânsito, 
pois essa infração pode 
matar a alma de familia-
res inocentes. 

A Bíblia diz: A alma que pecar, essa 
morrerá; o filho não levará a iniquidade 
do pai, nem o pai levará a do filho. A justi-
ça do justo ficará sobre ele e a impiedade 
do ímpio cairá sobre ele. 
Mas se o ímpio se con-
verter de todos os peca-
dos que cometeu, e 
guardar todos os meus 
estatutos, e proceder 
com retidão e justiça, 
certamente viverá; não morrerá. De todas 
as transgressões que cometeu não have-
rá lembrança contra ele; pela justiça que 
praticou viverá. Ezequiel 18:20-22.
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Ezequiel anunciou os semáforos 
da morte e os da vida: 

 A alma que pecar morrerá!

É triste encontrar o veículo que há 
poucos instantes dava inveja, e de repen-
te está com a morte em seu interior.  

Quando alguém “fura” o sinal do 
semáforo de Deus, mesmo no segredo de 
sua alma, podem surgir mortos e feridos. 

De nada resolve esconder a infração 
no banco da igreja ou diante da família, 
pois ela é capaz de destruir, aleijar, matar 
e levar ao eterno sofrimento, imediata-
mente após a infração cometida.
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Se o infrator se converter
 certamente viverá!

A boa Notícia 
de Deus é que, 
todo aquele que 
nele crê não seja 
condenado, mas 
tenha a vida eter-
na.

O perdão é a notícia mais importan-
te que podemos trazer a todos quantos 
estão caídos, após a desobediência ao 
semáforo de Deus.

Não existe preço para vender indul-
gências, não se pode comprar alguma 
bênção ou o perdão para alguém, que 
cometeu “crime” contra sua própria vida e 
família. 

Porém, as nossas “infrações” já 
foram pagas por Jesus Cristo, no “semá-
foro” mais cruel da história da humanida-
de. 
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O semáforo mais importante 
está no monte Calvário

O sangue vermelho de Jesus é o 
único sinal verde, que pode abrir o cami-

nho para a salva-
ção eterna, de 
todo aquele que 
nele crê e obede-
ce aos seus ensi-
namentos. 

O sinal verde 
do semáforo de 
Deus surgiu na 

manhã da ressurreição, quando Jesus 
saiu da sepultura e venceu a morte e o 
inferno. 1. Cor 15:53 – 57. 

No Antigo Testamento o infrator era 
sentenciado à morte (Ez. 18:20). Mas, os 
que seguiram só com o “semáforo ver-
de” em Jesus, pela fé obtiveram a entra-
da para o paraíso e a vida eterna. 
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O criminoso na cruz viu o 
sinal verde, ao dizer: “Jesus, 
lembra-te de mim quando vie-
res no teu reino”. Jesus lhe 
respondeu: “Em verdade te 
digo que hoje estarás comigo 
no paraíso”. Luc. 23: 42-46. 

Estêvão foi apedrejado ao 
proclamar a salvação em 
Jesus. No momento de sua 
morte, sob o ataque das 
pedras, ele disse: “Vejo os  
céus abertos e o Filho do 
homem, que está em pé à mão 
direita de Deus. E pondo-se de 
joelhos, clamou com grande 
voz: “Senhor não lhes imputes 
este pecado”. E, tendo dito 
isto, adormeceu. Atos 7:56-60.

O semáforo de Deus, em Jesus está 
verde, para aquele que clama pelo seu 

nome. Noite e dia o sinal está verde 
enquanto temos fôlego de vida, mas 

então fica vermelho para sempre.  
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Quando pastores e padres  
furam o sinal vermelho

Os “guardas do trânsito de Deus” 
somos nós os líderes 
religiosos. 

Se alguém de nós 
comete “infrações”, 
pode causar grandes 
calamidades, que 
chocam o mundo. 

Em novembro de 1978 o mundo 
ficou chocado com o terror, que o pastor 
americano, Jim Warren Jones causou, 
após eliminar todos os “semáforos” de 
sua vida. Ele declarava abertamente que 
se prostituía com mulheres casadas e 
com homens. Ele criou sua própria seita, 
denominada “O Templo do Povo” e no 
final coordenou o suicídio coletivo, 
matando 914 fiéis, que ingeriram vene-
no ou receberam tiros na cabeça, em  
Jonestown, na Guyana.    
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As denúncias de pedofilia são ver-
gonhosas nos últimos tempos. Um terror 
“subterrâneo” se esconde debaixo de 
mantos sagrados. E essa vergonha vem 
de “semáforos vermelhos furados” por 
pessoas que, antes da denúncia, foram 
celebridades e que agora vivem perse-
guidas por todos os lados.

A atuação da Polícia Federal em 
suas operações: Sucuri – Juízo Final – 
Lava Jato..., precisa investir milhões do 
dinheiro de pessoas honestas, para cap-
turar aqueles que desrespeitam os “se-
máforos de Deus”. 

Os pobres são defraudados da 
merenda escolar e do leite, por quem 
antes de entrar para a prefeitura de Bom 
Jardim, MA, vendia leite, com sobrenome 
de “Leite” e agora é ex-prefeita. 

A inobservância do mandamento: 
“Não furtarás”, de ricos e pobres

causa a fome e a miséria do mundo.
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Claudia, qual é sua motivação 
para obedecer aos sinais do 

trânsito de Deus?

1º O mais importante motivo de minha 
vida é a gratidão, por Deus ter me abençoa-
do com uma família. 

2º Posso contar com a direção divina 
no dia a dia, sabendo que tenho a vida eter-
na, e nada pode nos separar do seu amor. 
Rom. 8: 39.

3º Servir a Deus durará eternamente e 
até as pequenas coisas que fazemos, ELE 
as recebe todas, e nada é em vão. Sua 
presença nos ajuda a obedecer aos seus 
propósitos.
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Cherli, quais são suas prioridades 
seguindo apenas com o sinal verde 

no caminho com Deus?

1º Sinto prazer em levar o dízimo à 
casa de Deus, pois tudo vem dele e 
nunca faltou nada.

2º Quando eu toco meu piano estu-
dando uma partitura difícil, sinto que doo 
do meu tempo para servir ao Senhor. Meu 
prazer é poder servi-lo com a música. 

3º Cuidar bem de minha casa, do 
esposo e dos filhos, também é um ótimo 
motivo para servir a Deus, pois Ele me 
confiou uma família. Faço o trabalho e em 
tudo procuro servir ao Senhor. 
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Isai, por que você optou por 
ensinar na “autoescola” 

do trânsito de Deus?

1º Servir ao Senhor é prazeroso.  
Não encontrei nada mais estimulante e 
apreciável do que servir ao nosso DEUS.

2º Servir ao Senhor é edificante.  
Todos servem a alguém, o que pode ser 
desgastante e até pode roubar parte da 
vida. Porém, servir ao Senhor com toda 
família edifica, soma e multiplica.

3º Servir ao Senhor é emocionante.  
Não existe monotonia na vida com Deus.  
Ele nos surpreende diariamente com pre-
sentes fantásticos.
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Djessica, como filha de pastor 
você casou-se com outro “guarda 

do trânsito” de Deus, por quê?

1º O que me fascina na vida com 
Deus é que, em meio ao caos, ainda pode-
mos respirar paz e alegria.

2º Vejo o mundo tão complexo e fico 
admirada diante da genialidade de quem 
criou tudo isso. Saber que verei esse Gênio 
me inspira e enche meu coração de alegria. 

3º Reconhecer a genialidade do Cria-
dor e experimentar a beleza da vida em 
seus ensinamentos, é o prazer que me 
motiva a seguir servindo ao Senhor.  
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Os semáforos do Espírito Santo 
em nossas famílias

Os “semáforos do Espírito Santo” 
estão por todos os lados, noite e dia, na 
rua, no serviço, no lazer...,  Porque no 
segredo de nossos corações ouvimos 
uma voz, como diz a Bíblia:  

“Se você virar à direita ou à esquer-
da, teus ouvidos ouvirão uma voz atrás 
de você, dizendo: “Este é o caminho, 
andai por ele”. Isaías 30:21
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Sua alma é um 
computador fantástico!

Nossa alma percebe milhares de 
sinais verdes, amarelos, vermelhos e de 
todas as cores e reconhece o caminho 
perigoso, bom ou mal.

O Espírito Santo 
diz: “Ajude, construa, 
proteja, invista...”. 
Dessa forma surgiu 
o Nº 1 da revista e o 
primeiro livreto Ecos 
da Liberdade. Até o 
momento foram im-
pressos 84 toneladas 
dos “semáforos” de 
Deus, pela literatura. 

Tudo nasceu pela ação “fantástica” 
do Espírito Santo, que inspirou milhares 
de “computadores” humanos, e estes 
fizeram a sua obra. As pessoas obedece-
ram, financiaram, distribuíram..., e gran-
des obras foram realizadas para a salva-
ção de milhares de pessoas. 
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O Espírito Santo está com você 
nos cuidados de sua família

Estamos perdendo mais e mais as 
mães que permanecem junto aos seus 
filhos, até que eles possam conhecer os 
significados das cores nos semáforos de 
Deus.

Os filhos podem se queimar, subir 
em lugares inimagináveis e cair, colocar 
metais em tomadas..., e podem morrer 
sem os cuidados de adultos.
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Mãe, você perceberá os semáforos 
de Deus diante seus filhos até mesmo a 
distância. Sua alma como mãe é super-
dotada, que reconhece o perigo em sina-
is verdes, oportunidades em luzes ver-
melhas e assustadoras diante de seus 
filhos, mas eles precisam das instruções 
de seus pais.

Nossa sociedade com ensino supe-
rior perdeu a “autoescola” materna, que 
foi substituída por creches e babás. 
Agora pobres e ricos dividem espaços em 
presídios ou andam com tornozeleiras 
eletrônicas. 

As constantes prisões de pessoas 
do mais alto escalão da sociedade tem 
sua origem principal na perda de pai e 
mãe como instrutores do “trânsito”, nos 
caminhos da vida.

Mãe, ensine seu filho 
a obedecer aos 

semáforos de Deus! 
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Netos, o Espírito Santo falará 
mais forte que vosso DNA!

O que os avós e pais experimentaram, 
na obediência dos semáforos de Deus, 
está presente no DNA dos netos.

Se alguém deles, algum dia chorar de 
alegria ou de tristeza, pode se tratar de 
“sinais” dos semáforos, que os avós crava-
ram no DNA de seus netos. 

Infinitos abraços e beijos foram trocados 
entre os avós, pais e os netos. Esses gestos 
estão no DNA das gerações.

O aprendizado de vossos avós e pais 
pode ser uma força positiva ou negativa, 
mas o Espírito Santo vos apresentará 
novos “semáforos”, que superam tudo 
quanto os antepassados experimentaram.
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Ouçam e obedeçam o que o Espírito 
Santo vos comunica. Ele é Deus em 
Jesus Cristo, presente vinte e quatro 
horas por dia com vocês.

Netos, o que 
foi bom em vossos 
pais e avós, repi-
tam! O que foi desa-
conselhável, vocês 
devem evitar. 

Quando estive 
morrendo na UTI, 
há mais de oito 
anos, o filho pastor 
Isai disse: “Pai, eu 
gostaria que meus 
filhos conheces-
sem seu avô”. 

Seis netos nasceram após aquele dia. 
E tenho certeza que, as lágrimas que 
banharam os nove netos, serão como 
semáforos de Deus diante da vida de 
futuras gerações. 
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Deus ama a quem “fura” o sinal 
vermelho do semáforo?

“Geraldo, você sabe que eu “furo o 
sinal vermelho” sempre que posso e 
quero e tenho certeza que o 'Velhinho' lá 
em cima vai me aceitar”, afirmou o doutor.

“Ouça bem meu amigo, posso lhe 
dizer com absoluta certeza que Deus não 
será injusto comigo, me fazendo viver fiel 
e sincero e você escaparia com toda sua 
malandragem. Você vai é direto para o 
inferno”, afirmou.
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“Eu sei que Deus vai dar um jeitinho 
para mim, pois ELE me ama e vai me 
aceitar assim como sou”, concluiu o dou-
tor.  

“ S i m ,  D e u s 
ama você,  mas 
quem desrespeita 
as regras vai se 
chocar, destruir, 
matar e vai morrer. 
Todos nós seremos julgados conforme as 
nossas obras. Apc 20: 11 – 21. Tenha certe-
za, você não será uma exceção”, con-
cluiu o amigo.

A Escritura diz: “Vocês não sabem que 
os perversos não herdarão o Reino de 
Deus? 

Não se deixem enganar: 
nem imorais, nem idólatras, 

nem adúlteros, nem homossexuais 
passivos ou ativos, nem ladrões, 
nem avarentos, nem alcoólatras, 

nem caluniadores, nem trapaceiros 
herdarão o Reino de Deus.

1 Coríntios 6:9-10
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Passaram-se quase 40 anos de 
insistência e evangelização do doutor. 
Muitas pessoas e igrejas procuravam 
“abraçar” o amigo perdido. 

Mas, então a morte marcou a conta-
gem regressiva, para o homem de cora-
ção amável, mas desgo-
vernado. Após passar 
quase um ano em gran-
des sofrimentos, o cora-
ção empedrado amole-
ceu pela graça de Deus. 

Quando o amigo foi 
visitar o doutor acamado 
em sua angúst ia,  o 
encontrou totalmente 
transformado e ele dis-
se: “Geraldo, aquele 
h o m e m  q u e  v o c ê 
conhecia, não existe 
mais. Esse aqui é outro”. 

Durante os meses de sofrimentos e 
agonia do doutor, o amigo foi visita-lo e o 
auxiliava na busca de atendimento hospi-
talar. Com isso, surgiu um último desejo 
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no peito do companheiro de muitas pes-
carias, e ele disse: “Geraldo, eu gostaria 
de participar de mais uma de suas pesca-
rias, mas já não dá mais. Você pesca um 
peixe para mim?” solicitou como um 
último desejo.  

Numa próxima pescaria com outro 
amigo, Geraldo fisgou uma corvina de 
quase dois kg. No caminho de volta para 
casa, o pedido do velho amigo parecia 
soar forte no peito do amigo, que levou o 
“prêmio” daquela pescaria ao doutor que, 
estava se despedindo conscientemente 
da vida. 

“Aquela corvina foi o peixe mais 
gostoso que eu saboreei”, afirmou o dou-
tor. 

Com este peixe, Geraldo demonstrou 
seu “abraço” mais importante para o novo 
homem que nasceu pela graça de 
Deus, em seus últimos dias. 
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Lágrimas transformadas 
em pérolas?

Ao finalizar a escrita de nosso tema, 
desejo que cada palavra seja como uma 
“lágrima” que caiu na presença de 
Deus, por todos aqueles que avaliaram 
conosco os semáforos de Deus.

Esse desejo nasceu durante uma 
experiência que passei aos 34 anos de 
idade. Na oportunidade, eu retornava de 
um congresso de pastores de Lima, 
Peru, via La Paz, Bolívia e Assunção no 
Paraguai, para Foz do Iguaçu, PR. 

No momento da aterrissagem em La 
Paz, na Bolívia, caia uma neve fina sobre 
a pista de pouso, que fica há 4.061m de 
altitude, nos Andes. 

A aeronave parou, os passageiros 
começaram a sair, e eu acordei do des-
maio ouvindo o comissário de bordo 
comunicar: “O médico já está há cami-
nho”. Como o doutor temia que se tratas-
se de um infarto, ele não permitiu o meu 
desembarque na Bolívia, onde amigos 
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me aguardavam, e fui obrigado a seguir 
viagem até Assunção, acompanhado 
de meu amigo argentino Ricardo, que 
ficou encarregado de cuidar de mim. 
Porém, em Foz do Iguaçu, ele sofreu um 
infarto e eu segui viagem de ônibus, nas 
rodovias de poeira vermelha. Ao enxu-
gar uma lágrima, de repente foi como 
quem ouvia o Espírito Santo dizer: “Má-
rio, cada lágrima que cai de seus olhos, 
será uma pérola que você encontrará na 
poeira da vida”. 

Uma lágrima transformada em péro-
la, na poeira do sofrimento da vida? 

Sim, foi isso que encontramos mais e 
mais, ao longo de quatro décadas de 
ministério. 

É isso o que desejamos para os 
leitores, que buscam preservar suas 
famílias de todo o mal, na “poeira” da vida 
como diante dos semáforos, que nos 
farão chegar aos “tesouros” da glória 
eterna, em Jesus Cristo nosso Senhor e 
Salvador.                                         

Mário Hort 
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