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Entrega o teu caminho
ao Senhor!

 No ano de 1900, dois jovens passa-
ram diante da porta principal da igreja 
metodista em Nova York. Os jovens 
judeus russos foram convidados a entrar 
para assistir ao culto.
 Abraão Silvertein, entrou naquela 
noite para a igreja e entregou seu 
caminho ao Senhor e se tornou famoso 
missionário entre os judeus americanos. 
 Leão Trotzki, (Davidovitch Bronstein) 
o outro jovem, não entregou sua vida ao 
Senhor. Ele voltou para a Rússia e 
tornou-se o colaborador de Lênin na 
revolução comunista e morreu na 
desgraça.
 Em cada esquina escolhemos a quem 
e para qual finalidade entregamos o 
caminho de nossa vida. A “entrega” de 
nosso caminho é a decisão mais impor-
tante para a vida e para a eternidade. 
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Para entregar devemos estar 
dispostos a perder!

 Perder em muitos casos é simples-
mente soltar das mãos as “migalhas” que 
seguramos.
 Um policial de Londres patrulhava 
as ruas de seu distrito, quando percebeu 
um menino em um latão  de lixo.
 Ao tentar retirar o menino daquele 
lugar horrível, o menino começou a gritar. 
O policial levou o menino para um abrigo 
para menores e enquanto se preparava 
um assado especial para o novo hóspe-
de, ele foi levado para um banho e para 
vestir-se com roupas limpas. 
 Quando o menino percebeu que iriam 
lavar sua mão, gritou: “Soltem-me, isso 
me pertence!”
 Ele fechou a mão e segurava algo 
com toda sua força. Quando consegui-
ram abrir a mãozinha, descobriram que 
se  tratava de um pedaço de pão velho 
que o menino não queria perder, pois este 
seria o jantar garantido para aquela noite.
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 Muitas vezes chegamos a Deus em 
oração ou no culto, ou mesmo lendo este 
livreto, mas não queremos perder o que 
seguramos em nossas mãos.
 É difícil entregar nosso caminho ao 
Senhor quando não estamos dispostos 
a perder o que estamos carregando na 
alma.
 Aquele que entrega o seu caminho ao 
Senhor, deve estar disposto a perder 
talvez amigos, vícios e costumes.
 A Palavra de Deus pode fazer maravi-
lhas em nossa vida, quando aceitamos 
“perder” os farrapos da vida mundana e 
entregamos nosso caminho ao Senhor. 

Entregar é soltar!

 Há depressões que são frutos de 
enfermidades físicas e tem tratamento 
médico, mas a causa de muitas depres-
sões e tristezas profundas, é o fato de 
que a pessoa não consegue soltar o que 
é pesado demais para sua alma.
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 Entregar seu caminho ao Senhor 
poderia ser a solução e a cura, mas é 
preciso estar disposto a “soltar” o que faz 
mal. 
 Este simples conselho geralmente 
não é aceito, quando porém, chega 
algum enganador, cobra por sua oração 
e exige sacrifícios pesados para “obter a 
graça”, tem pagadores voluntários aos 
milhares. Porém, quando tarda muito, 
depois de 700 dias, perceberão que 
foram enganados, como aquele infeliz 
que caiu no conto do bilhete premiado. 
 Entrega o teu caminho ao Senhor e 
saiba soltar diante de Deus o que foi de 
grande estimação.
 Abra seus punhos fechados que 
seguram o que você deve soltar para 
poder receber o que Deus oferece como 
primeiro “jantar” em uma nova caminha-
da. 
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Entregar é oferecer sacrifícios! 

 Escrevendo estas linhas recebi um E-
Mail de Santarém do Pará. Meu amigo 
encontrou na prisão um homem cujo 
apelido é Sansão. Diz meu amigo 
Reinaldo, que o tamanho do homem 
combina com seu apelido.
 Certo dia “Sansão” acabava de 
fazer algo errado e procurava desapare-
cer da cidade.
 Esperando pela hora do embarque 
ouviu alguém murmurar quase gemen-
do: ah, ah, ah... e descobriu um homem 
mudo, que agitava uma bíblia na mão e 
apontava para ela.
 Era um evangelista surdo-mudo que 
cutucava as pessoas, mostrava para a 
Bíblia, e “falava”: Ah! Ah!
 Sansão assistiu aquela cena e logo 
foi preso. Na cadeia aquela imagem não 
saia mais de sua mente, lembrando o 
surdo-mudo “pregar” a Palavra de Deus. 
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 Este gesto fez Sansão reavaliar a 
sua vida e se culpava dizendo: “Eu tenho 
um corpo perfeito e o uso para fazer o 
mal, enquanto aquele deficiente com 
suas limitações, anuncia o evangelho.” 
Esta pregação sem palavras, foi decisiva 
para a vida de Sansão.
 Se você decide entregar seu 
caminho ao Senhor, deve estar disposto 
a oferecer sua vida como sacrifício para 
servir a Deus.
 Não entregue seu caminho a Deus 
querendo ficar de braços cruzados. 
Ofereça seus braços sadios ou 
deficientes, para servir a Deus e certa-
mente você sentirá que “o mais o Senhor 
fará.”
 É inútil procurar o socorro de Deus 
sem estar disposto a oferecer sacrifícios 
que transformam nossas vidas em 
bênçãos para outros.
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Entrega o que é teu!

 Uma Senhora chegou a sua igreja 
carregando o colchão do marido. Ela 
queria mudar o marido, fazendo-o dormir 
na igreja, para ver se ele melhorasse, 
pois na igreja segundo ela, ele era muito 
bonzinho, mas em casa impossível.
 Infelizmente não serve para nada 
trazer o colchão do marido, e também 
não vai resolver carregar o próprio 
marido para a igreja.
 Se a esposa quiser tentar dormir 
alguns dias na igreja, para ver se depois 
ela estará mais calma, reclama menos, e 
se torna mais carinhosa, isso até pode 
ser uma tentativa válida. Mas, certamen-
te teremos poucas candidatas ou 
candidatos, que querem o seu colchão a 
igreja para mudar o seu caráter.
 Somente é permitido trazer o seu 
colchão, os seus pecados, as suas 
falhas e os seus erros para Deus.
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A bíblia diz: “Entrega o teu caminho ao 
Senhor...” 

Chegando ao altar do Senhor!

 O menino (André, hoje pai de duas meninas) 
chegou ao altar e ali se colocou pessoal-
mente fazendo o começo em sua vida 
diante de Deus em oração. Quando 
perguntei o que ele desejava  me olhou 
com os olhos tristes e disse: “Pastor, ore 
pelo meu pai, para que deixe a bebida.”
 Ele pessoalmente chegou ao altar e 
então suplicou pelo seu pai. Hoje o pai 
está do seu lado nos caminhos do 
Senhor, e é para ele um braço forte de 
orientação e auxílio espiritual.

Os pais perdidos do filho pródigo!

 Um casal de Panambí, RS chegou 
ao altar e pediu oração pelo filho que 
sumiu no mundo. Ninguém sabia onde o 
filho alcoólatra poderia estar.
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 Quando perguntei o que eles deseja-
vam, me disseram: “Queremos que ore 
pelo nosso filho que desapareceu.” 
Perguntei então: “Porque  vocês como 
pais, não se convertem e depois vamos 
também pedir a Deus que ajude o filho.”
 O casal aceitou minha proposta e 
ambos entregaram suas vidas ao Senhor, 
deixando o filho perdido aos cuidados de 
Deus.
 Algumas semanas depois, encon-
trei um homem marcado pela bebida, 
perguntei ao meu irmão pastor: O que 
este homem esta fazendo entre os jovens 
em um congresso juvenil? Ele me 
respondeu: “Mário, você lembra que orou 
com aquele casal, cujo filho havia 
desaparecido? Este é o filho pródigo que 
reapareceu e nós o trouxemos para 
ajudá-lo.”
 Se você entrega o teu caminho ao 
Senhor, ele vai ajudar a você sair do poço 
primeiro, depois aos outros. Depois de 
voltar para casa, aquele pródigo escre-
veu um livro com o título: “Saí do poço”! 
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 Você pode fazer o início!

 Uma senhora vinha todos os 
domingos para o culto, o marido a 
acompanhava para fazer um favor a 
esposa. Ela entregou seu caminho ao 
Senhor mesmo que o marido voltava 
nervoso com ela do culto criticando tudo e 
a todos.
 Depois de algum tempo de provas, a 
esposa pôde sentar ao lado de seu 
marido regenerado que foi eleito membro 
do conselho da comunidade.
 A vida do marido foi salva pela 
paciência da esposa que entregou o seu 
caminho ao Senhor.
 Não podemos entregar o que é 
propriedade de outras pessoas, mas 
podemos entregar nossos familiares em 
oração a Deus e dedicar ao Senhor o que 
cabe a nós na educação, nos conselhos, 
em nosso bom exemplo e na sabedoria 
que nós precisamos.
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Mas, toda nossa dedicação não terá valor 
algum se os nossos familiares não 
tomam a sua própria decisão.

Ninguém pode entregar sua vida
a Deus nem ao feiticeiro.

 A feitiçaria não tem valor algum para 
a sua vida e também nossa dedicação 
cristã não serve como nenhum “feito” ou 
feitiço para outra pessoa.
 Não se confunda com ameaças de 
feiticeiros e não aposte nas orações de 
sua mãe ou dos outros.
 Somente a sua decisão e os seus 
desígnios, valem para a sua alma diante 
de Deus e também diante do tribunal 
divino.
 Na vida vale o que você fez por sua 
própria definição e por meio de seu 
próprio corpo, e é disso que todos nós 
vamos prestar contas, seja bem ou mal. 
Os seus familiares não querem sair do 
poço? Saia você primeiro!
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O caminho largo sem e oO caminho largo sem e o
caminho estreito com Jesus!caminho estreito com Jesus!

O caminho largo sem e o
caminho estreito com Jesus!
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Entregue o caminho ao Senhor!

 Como se pode entregar um caminho? 
O caminho está firme no chão, não se 
pode remover, nem destacar para 
“entregar” a alguém.
 Um exemplo prático: Um jovem 
gaúcho de São Pedro do Sul, trabalha-
va como marceneiro na capital de São 
Paulo. Guilherme, seu amigo lhe falou do 
exemplo de José que, por ser fiel a Deus, 
foi vendido como escravo pelos irmãos, 
mas depois se tornou governador do 
Egito. 
 Quando o jovem descobriu que este 
é um relato verídico da Bíblia, comprou o 
seu primeiro exemplar. A leitura da 
Sagrada Escritura fez o moço entregar 
seu caminho ao Senhor.
 O Senhor tomou o caminho do jovem, 
fez uma “ponte” para ele cruzar o 
Oceano Atlântico e estudar na Europa; 
permitiu que retornasse com uma jovem 
esposa pelo mesmo “caminho” do mar. 
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 Depois o Senhor fez caminhos pelo 
ar e levou toda sua família para os 
estudos nos Estados Unidos, e finalmen-
te como exemplo de fé e trabalho durante 
décadas, recebeu o doutorado de honra, 
da universidade de Warner Southern 
College, Lake Wales, Flórida.
 Mais de 40 anos depois de entregar 
o seu “caminho” ao Senhor no centro de 
São Paulo, Deus abriu “caminhos” para 
centenas de pessoas e famílias que ele 
instruiu em vários países do mundo.
 O jovem gaúcho é o irmão, colega e 
pastor Dr. Nelson Junges, quem durante 
décadas foi diretor e professor do 
Seminário Teológico Boa Terra, em 
Curitiba.
 A história da vida deste jovem mu-
dou completamente quando ele entregou 
seu caminho ao Senhor, em uma sincera 
conversão.  É impressionante o que Deus 
pode fazer na vida de uma pessoa que se 
converte dizendo: “Senhor, a partir de 
hoje, quero fazer a sua vontade.”
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Entrega o seu caminho ao Senhor!

 Quem é o Senhor? O deus de 
Moahad Atta? O homem que, no dia 11 
de setembro de 2001, sequestrou o voo 
011 da American Airlines e jogou a ae-
ronave, com os passageiros contra o 
World Trade Center, em Nova York, 
esperando acordar no paraíso? Que 
paraíso?
 Quem é o Senhor a quem devemos 
entregar o nosso caminho? O deus 
daqueles que “chutaram” a santa e 
depois carregam “malas” de dinheiro 
arrecadado pelas campanhas de 
orações?
 O Senhor é o “deus” que precisa de 
dinheiro para oferecer a indulgência e 
instala o comando de execução da 
inquisição?
 A bíblia diz: “Por se multiplicar a 
iniquidade, o amor se esfriará de quase 
todos, aquele porém, que perseverar até 
o fim, esse será salvo.” Mt. 24: 12- 13 
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 Em meio a esta manifestação do “anjo 
da luz”, que busca cegar a vista daqueles 
que buscam a Deus em espírito e 
verdade, temos um grande consolo:
 Jesus diz: Eu sou o bom Pastor ... e 
as ovelhas de modo algum seguirão o 
estranho, antes fugirão dele, porque não 
conhecem a voz do estranho.
 Estou percebendo que as ovelhas 
fogem dos falsos “senhores”, reconhe-
cem a voz do seu Pastor e  “Senhor” e 
escapam até de debaixo das mãos 
daqueles que, violentamente tratam 
pessoas no altar do Senhor com orações 
enganosas.
 
Não caia no engano de milagreiros 

cujo deus exige o seu dinheiro!

 O Senhor, não precisa de moedas 
para comer ou beber e depois atender o 
seu pedido de oração. O Senhor nosso 
Deus não precisa de 318, nem de 450 
profetas que gritam para atender a sua 
oração.  



20 Ecos da Liberdade

 O profeta Elias ficou sozinho diante 
de todos os idólatras, clamou ao Senhor 
Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e 
então caiu fogo do céu, e também choveu 
quando ele orou. 1. Reis 18: 22 - 46.
 O Senhor não precisa dos envelopes 
com grandes valores, trazidos com peito 
estufado para o altar. Ele reconhece 
como “maior” oferta as duas pequenas 
moedas da viúva pobre. Luc. 21,1.

Quem é o Senhor?

Senhor é aquele que criou o céu e a terra.
Senhor é aquele que abriu um caminho 
no meio do mar e seu povo passou em 
terra seca.
Senhor é aquele que fez chover o maná 
do céu, quando o povo não tinha o que 
comer.
Senhor é aquele que fez sair água da 
rocha, quando não havia água no 
deserto.
Senhor é aquele que acalmou o vento 
com uma só palavra.
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Senhor é aquele que abriu a vista dos 
cegos, curou os leprosos, e ressuscitou 
os mortos.
Senhor é aquele que morreu em nosso 
lugar na cruz do Calvário, para pagar 
pelos nossos pecados.
Senhor é aquele que ressuscitou dos 
mortos depois do terceiro dia.
Senhor é aquele que subiu aos céus, nos 
enviou o Espírito Santo e está conosco 
todos os dias até a consumação dos 
séculos. 
Senhor é aquele que está á destra do Pai 
e intercede por nós.
Senhor é aquele que virá em sua 
majestade e todos os anjos com Ele, e se 
assentará no trono da sua glória para 
julgar os vivos e os mortos. 
Senhor é o nosso Pai que está no céu, 
que perdoa as nossas dívidas como nós 
perdoamos os nossos devedores. 
(Mt.6:9-12) Ele se compadece de nós 
como um pai se compadece de seus 
filhos, pois conhece a nossa estrutura e 
sabe que somos pó. (Sal.103:13-14).
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O Senhor é o nosso Bom Pastor e nada 
nos faltará. Ele nos faz repousar em 
pastos verdejantes, nos conduz para 
junto das águas de descanso e refrigera a 
nossa alma.
O Senhor é nosso PASTOR e em Jesus 
Cristo deu a sua vida pelas suas ovelhas. 
Ele é o Senhor a quem devemos entregar 
nosso caminho, pois Ele sabe o que é 
melhor para nós, na vida e na morte. 
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Confia no Senhor 
e o mais Ele fará!

 Escrevendo estas linhas, desliguei o 
computador quase a meia-noite e fui 
despertado por fortes dores da fibromial-
gia de madrugada. Então, continuei 
escrevendo. Lembrei naquela manhã de 
um amigo que sofria por um câncer em 
estado terminal em Curitiba.
 Seu pai disse-me certo dia: “Toda 
manhã eu passava no necrotério onde 
estavam os falecidos da última noite, 
para ver se meu filho já estava lá.” 
 O médico Dr. Faro, lutando contra um 
tumor carcinóide no intestino, disse ao 
Jornal O Presente: “Eu vou morrer, mas 
posso falecer sorrindo e não chorando. 
Vale a pena lutar até o final. Isso eu tenho 
que continuar passando para as pessoas.”
 O médico na luta contra o câncer; o pai 
no corredor da morte do filho; o pastor na 
luta contra dores durante mais de trinta 
anos, todos nós podemos conquistar a 
mais importante vitória para a eternidade!
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 Entreguei o meu caminho ao Senhor 
porque não quero, jamais sentir na 
eternidade, o que já senti nestas três 
décadas em meu próprio corpo. Também 
não desejo reviver na eternidade o que 
consenti com pais que perderam seus 
filhos, nem mesmo o que vivi com 
médicos amigos, lembro de um deles que 
não tinha doença “eu padeci” durante três 
horas em seu consultório, consolando o 
próprio doutor.
 Talvez a dificuldade, a dor e a perda, 
sejam as “manobras” mais importantes 
que Deus precisa fazer para levar nosso 
barquinho ao porto seguro na eternidade!
 Aqueles que conseguem confiar no 
Senhor em momentos agradáveis e nas 
dificuldades também, certamente algum 
dia, perceberão que:“o mais o Senhor 
fez” por Jesus, que veio ao mundo para 
fazer o melhor, por todo aquele que nEle 
crê. João 5: 24 
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 É preciso aprender a confiar no 
Senhor na vida, na morte, na saúde, na 
cura milagrosa, e também em caminhos 
que não nos agradam.
 O maior desafio da fé em Deus é 
entregar-se nas suas mãos e confiar que 
Ele vai fazer o melhor por nós.
 Para a criança isso não é nenhum 
problema. Ela chora de medo e dor, mas 
depois de se entregar nas mãos da mãe, 
adormece em seus braços, porque confia 
que tudo está bem. A ferida já sarou? 
Não! O brinquedo que o amiguinho 
roubou voltou? Não!
 Quando nós chegamos à Deus com 
nossas feridas e dores, os fatos não 
mudam imediatamente. Mas, pela fé 
podemos descansar em Deus.
 Só pela confiança conseguimos nos 
acalmar e esperar pacientemente.          
A Bíblia diz: ”Sem fé é impossível agradar 
a Deus”. Heb. 11: 6
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Se nossa confiança se limita
apenas a esta vida?

 Paulo diz: “Então somos os mais 
infelizes de todos os homens!” (1.Cor. 
15:19) Ele sofria de uma doença dolorosa 
e pediu três vezes a Deus que o livrasse, 
mas Deus somente lhe disse: “A minha 
graça te basta.” 2.Cor.12: 7  10
 Martim Lutero traduziu nosso texto 
dizendo: “Encomenda o teu caminho ao 
Senhor, espera nEle, pois Ele vai fazer 
tudo bem!”
 O que representa este tudo bem? 
Seria somente a cura de enfermidades? 
O bem que o empresário precisa para 
resolver suas dificuldades, é apenas o 
dinheiro?
 Tenho visto curas de verdade, e 
também as garagens com carros novos e 
importados, mas todos os carros ficam 
velhos e todos os enfermos que foram 
curados devem morrer algum dia.
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Não se faça a minha vontade
e sim a tua!

 Durante os dias da páscoa, entreguei 
a vida de um irmão ao Senhor, ministran-
do-lhe a Santa Ceia. 
 Este irmão estava em estado termi-
nal por um câncer, não podia mover-se 
no seu leito e a morfina já não mais 
faziam efeito.
 Em plena confiança nos despedi-
mos, pois eu precisava viajar a São 
Paulo, e provavelmente a despedida seria 
para nos rever somente na eternidade.
 Chegando em São Paulo, recebemos 
a notícia de que ele havia feito um exame 
de sangue e no resultado não apareceu 
mais nenhum vestígio do câncer.
 Ao orar com o enfermo dissemos: 
“Seja feita a tua vontade assim, na terra 
como no céu!” Estivemos prontos para 
tomar a próxima ceia na glória ou aqui na 
comunhão da comunidade, mas Deus 
levantou o irmão do leito da morte.
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 Durante 8 meses ele sofreu terrivel-
mente, sem poder mover-se no seu leito. 
Precisou aprender a caminhar nova-
mente e levou meses para consegui-lo. 
Mas, depois de recuperar a saúde, 
renovou sua carteira de motorista sem 
uso de lentes, ele já estava com 70 anos 
de idade.
 Depois de curado do câncer, pintou 
sua casa e fez o concreto na garagem de 
seu carro. Na noite de natal daquele ano, 
ele chegou pela primeira vez ao culto e na 
próxima páscoa serviu a Santa Ceia aos 
pastores, e depois nós entregamos a 
Ceia à comunidade.
 O irmão Walter Pichler pôde experi-
mentar o que esperávamos ver somente 
na eternidade. 

 Deus o faz milagre como Ele quer, 
quando Ele o quer e sempre da 

maneira que, segundo sua vontade, 
será o melhor para nossa eternidade.
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Deus pode usar 

o “formão”?

 Um pastor estava muito enfermo e 
seus colegas não sabiam como consolar 
o amigo que sofria de terríveis dores, e 
ninguém conseguia entender porque 
este pastor fiel e abençoado, padecia 
desta maneira.
 Certo dia um colega foi visitar o 
pastor enfermo e não sabia como 
encontrar palavras de conforto para ao 
seu amigo. Preocupado entrou no quarto 
do homem de Deus, e não sabia o que 
dizer. Neste instante o pastor enfermo 
disse: “Irmão, Deus decidiu fazer do 
“tronco” de minha vida, um móvel muito 
especial para o lar celestial. Ainda não 
está perfeito, por esta razão ele usa o seu 
“formão” e está dando os últimos toques."
 Deus sabe o que fazer para que nada 
nos venha faltar no dia quando todos 
estaremos diante do tribunal de Cristo.
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  Se você nunca “entregou seu 
caminho” ao Senhor, faça-o agora 
mesmo. Procure um lugar onde possa 
estar a sós com Deus. Confesse seus 
pecados, peça perdão por todos eles, 
prometa abandonar os maus caminhos, e 
peça em oração que o sangue de Jesus, 
que foi derramado na cruz do calvário, 
apague toda a sua culpa diante de Deus.
 E então, levante-se de sua oração, 
CONFIE NELE e o mais o Senhor fará 
pelo Espírito Santo.O Espírito Santo vai 
tomar morada em seu coração depois 
desta sincera oração e vai interceder por 
você. Você vai ouvir uma suave voz em 
sua alma. Obedeça esta voz e “o mais o 
Senhor fará.” 

Mário Hort   

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
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Assista os cultos aos domingos às 20:00 h.
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