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Um homem disse certa vez: 
“Nunca nos sentimos tão solitário 
como numa grande sociedade”. Uma 
viúva, que havia perdido seu único filho 
disse: “Eu sinto vontade de gritar noite e 
dia, pelo sofrimento da solidão. Eu 
gostaria de gritar para as paredes 
dizendo que me sinto solitária e 
miserável”. Ela residia numa cidade de 
milhões de habitantes.

Como é amarga a solidão. 
Enquanto vivemos alegremente na 
companhia de nossos familiares, talvez 
do outro lado de uma estreita parede, no 
apartamento vizinho, resida uma 
pessoa muito solitária. Ela ouve as 
vozes, diálogos, perguntas e respostas 
na casa do vizinho, mas em suas quatro 
paredes tudo permanece solitário.

Quem pode contar as pessoas que 
hoje sofrem com a solidão? Henrique 
Heine escreve: “No pequeno peito do 

SOLIDÃO
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ser humano, pode se esconder muito 
sofrimento”. Mesmo pessoas casadas 
sofrem sob a pressão da solidão, pois 
um não tem mais nada a dizer ao outro, 
e ambos se sentem incompreendidos e 
não amados.

As vezes não podemos compreen-
der, como é possível que em meio a  
multidão de gente do século XXI, tantas 
pessoas morrem na solidão. Um poeta 
denuncia o motivo dizendo: “cada um, 
somente ama aquilo que é propriamen-
te seu”.

É por isso que alegria e tristeza 
vivem tão juntinhos, e mesmo entre 
milhares de pessoas, nas grandes 
capitais, muitos apenas sobrevivem 
como esquecidos do mundo.
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Em todo o mundo se percebe o 
anseio pela paz. Não é apenas medo 
da bomba atômica. A paz que o 
homem procura, é a paz interior.

Com isso tocamos num assunto 
que para muitos parece não ter 
solução. Onde existe esta paz interior 
para o homem? O mundo já revelou 
sua incapacidade de trazer a paz entre 
as nações.

O presidente de uma nação, viaja 
para o exterior, a fim de participar de 
conferências de paz, e lá mesmo, ele 
recebe a notícia de que foi derrubado 
de seu governo. 

Velozes aviões levam diplomatas 
de um continente ao outro, a fim de 
assinarem tratados de paz. Ao mesmo 
tempo estes procuram adquirir armas 
pesadas na tentativa de garantir a paz 
em sua nação.

PAZ - EU QUERO PAZ
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O medo e a incerteza se tornaram 
as causas das muitas enfermidades de 
nosso tempo. Nunca antes, se procurou 
tantos seguros, como em nossos dias. 
Por isso se faz seguro contra: tempesta-
de, roubo, incêndio, acidentes, enfermi-
dades e finalmente o “Seguro de vida”.

Procura-se segurança para todos 
os riscos. Mas, toda esta procura, nasce 
do medo e da incerteza. Todas ocorrên-
cias de doenças, acidentes e crises, só 
aumentam  este medo. 

A maioria porém, vê em todo o 
medo, a antecipação da agonia da 
morte. O renomado filósofo dinamar-
quês Soren Kirkegaard disse certa vez: 
“O medo é um poder estranho, que do 
nada sobrecai ao homem”.

Estar íamos assustados se 
soubéssemos quantas pessoas sofrem 
por sentimentos de perseguição, 
sentem-se observadas, traídas e 
espiritualmente algemadas.

MEDO E INCERTEZA



  Hoje só há uma certeza, nossa 
incerteza.  Alguém disse: “Os povos 
estão sem solução, as dívidas sem 
pagamento, os impostos infindos, os 
políticos sem caráter, a criminalidade 
sem limites, as previsões sem esperan-
ça, e tudo isso por que não estamos com 
Deus.

www.ecosdaliberdade.com.br

  
 

Escreva-nos e solicite gratuitamente!
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Um homem tinha dois filhos. O mais 
jovem disse ao pai: “Dá-me a parte da 
herança que me pertence”. O pai repartiu 
sua propriedade entre os dois. Depois de 
alguns dias, o filho mais jovem, vendeu 
todos os seus bens, tomou o dinheiro e 
partiu para uma terra estranha. Ali viveu 
festejando até gastar tudo que tinha. 
Sobreveio grande fome ao país onde se 
encontrava. Ele começou a padecer. 
Finalmente encontrou emprego junto a 
um cidadão daquela terra, e este 
mandou-o cuidar de seus porcos. Ele 
tinha tanta fome, que teve o desejo de 
comer a comida dos  porcos, mas até isso 
lhe era proibido. 

Nesta miséria, caiu em si e disse: 
“Os empregados de meu pai estão 
melhor do que eu, Voltarei ao meu pai e 
lhe direi: Pai, sou culpado diante de Deus, 
e diante de ti. Não sou digno de ser  
chamado de teu filho. Permita-me ser

AUTO RECONHECIMENTO
O CAMINHO PARA SAIR 

DO DILEMA
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um simples empregado teu”.
Assim começou a caminhar em 

direção a sua casa. Quando ainda estava 
longe, seu pai o avistou, e correu ao seu 
encontro e abraçou-o e o beijou.

Esta história se repete diariamente. 
Ao ser lida, pela primeira vez num vilarejo 
na Índia, um homem veio assustado ao 
missionário e disse: “Quem lhe contou 
essa história? Este homem deve ter 
conhecido minha vida. Pois é a minha 
história”. 

Em toda parte onde pessoas a 
ouviam, surgiu o mesmo sentimento, por  
tratar-se da queda mais profunda do ser 
humano. Muitos não possuem a paz da 
casa do pai, encontram-se em terras 
estranhas e sem amor.
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Alguns se encontram na situação do 
jovem, que, como idealista, sentiu um 
impulso enorme, empurrando-o para 
longe dos cuidados limitadores do pai. 

Desejam conhecer tudo aquilo 
contra o qual seus pais religiosos 
advertiram. Outros já se encontram no 
segundo estado, onde em pleno clímax 
das emoções sofrem a queda maior. Da 
liberdade, então surge a escravidão, e 
perdem toda segurança em meio ao  
pecado.

Ainda outros, se encontram no 
terceiro estado: "Quando já perderam 
tudo devido as más escolhas". 

Daquele fogo do entusiasmo, 
restam somente cinzas. Todos os 
sonhos foram desfeitos, todas as 
ilusões acabadas, sobrando apenas 
escombros de vidas que antes eram 
felizes. Em seus corações resta apenas 
um vazio e um terrível sentimento de 
angústia e medo.
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 Alguns, porém, já se encontram no 
quarto estado, voltando para a casa do 
pai, como o filho pródigo, com suas 
roupas sujas. Dia e noite caminham por 
desertos, atravessando correntezas, 
fugindo da terra que Ihes roubou toda a 
liberdade da juventude. Estes estão 
buscando o Salvador, o único que pode 
limpar esta vida manchada.

Analisando estes quatro estados 
de vida do jovem, percebemos o quão 
agitada e cheia de tempestades é a vida 
de muitas pessoas. Quão enormes 
desvios percorre o homem, por monta-
nhas, abismos, com o coração desespe-
rado, até reencontrar a paz da casa de 
Deus.
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 Neste amor, percebemos que, 
nunca em nenhuma situação podemos 
duvidar do amor longânimo de Deus.

O Pai celestial continua sendo Pai, 
mesmo quando o homem, em sua 
teimosia, desfaz toda comunhão com 
seu Deus. Ele mantém sua comunhão 
com o homem que vive na noite do 
pecado. O homem vive pela graça de 
Deus, mesmo que o despreze.

Os astrônomos dizem: "Mesmo que 
a terra atravesse a noite escura do 
espaço, distante do sol, ela continua 
envolvida nos seus laços invisíveis".

Este é o poder de atração do Sol, 
que mantêm a terra. Ela vive a cada 
momento deste poder. Toda vida sobre a 
terra provêm do sol. Assim também é 
nossa dependência de Deus. Mesmo 
que passemos em noites geladas, 
distantes de Deus, ainda assim, não 
estaremos desligados de Sua depen-
dência. O criador não interrompe a 
ligação com sua criação.  
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Por esta razão existe a possibilidade de 
volta, em qualquer estado da vida do 
homem. Pois a parte principal da 
parábola, consiste na frase onde Jesus 
diz: "O Pai, vendo-o de longe, 
correndo, o abraçou e beijou-o, cheio 
de compaixão". 

“Ah, se eu pudesse iniciar tudo 
mais uma vez". Um velho homem está 
na esquina de uma rua, em seu bolso 
uma garrafa de vinho barato. De vez em 
quando toma um gole, mas em seus 
lábios está o constante gemido: "Ah, se 
eu pudesse fazer voltar atrás toda esta 
desgraça".

"Muitos, após os dias do carnaval, 
gostariam de vomitar de sua boca, tudo 
aquilo que aconteceu nestes dias, 
fazendo com que não tivesse aconteci-
do. Milhares estão atrás de grades 

A RESPOSTA DE DEUS PARA 
OS PROBLEMAS E AS 

DIFICULDADES DA VIDA
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gemem pensando: "Ah, se eu pudesse 
ser diferente".

Em um estreito caminho, nas 
montanhas da Suíça, numa rocha 
encontra-se esculpida uma simples cruz 
com os seguintes dizeres abaixo: "A 
única Esperança".

Uma jovem esposa ao passar por 
este estreito caminho, caiu no terrível 
abismo, sem que nunca alguém 
pudesse ter encontrado sinal de seu 
corpo. O marido e os pais da vítima 
mandaram esculpir esta cruz na rocha 
como monumento de sua sepultura. Na 
separação e na dor, nas dúvidas e no 
sofrimento há somente uma única 
esperança: "A cruz do Gólgota".

Sobre todos os abismos que 
repentinamente se abrem abaixo de 
nossos pés. Em todas as trevas, em 
todos os sepulcros, que levam um 
pedaço de nossa vida, se estende 
poderosamente a cruz de Cristo. 

A ÚNICA ESPERANÇA
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 Sim, na cruz há consolação, 
salvação e certeza, e na sua sombra há 
Liberdade de toda opressão que 
procura sobrecarregar nossa vida.

Mesmo depois de quase 2.000 
anos, cansados e sobrecarregados 
filhos pródigos, encontram socorro na 
cruz de Cristo. Aqui encontraram o 
amor que Ihes iluminou todo o seu 
caminho. 

Cada vez maior é o grupo 
daqueles que não encontram nada 
mais precioso do que a cruz do 
calvário. Pois o crucificado sara as 
feridas, salva dos pecados e liberta os 
aprisionados.

Nenhuma melhora econômica, 
nova lei ou qualquer descoberta pode 
libertar a humanidade da conseqüên-
cia do pecado: a culpa, o sofrimento e a 
morte. Somente Cristo crucificado 
pode nos libertar desta condenação, 
com a qual o inferno nos envolveu. Mas 
nós podemos achar auxílio.



14

Há um Poder e um meio para purificar 
nossa consciência inquieta. O apósto-
lo João escreve: 
 "O sangue que Jesus derra-
mou por nós, nos purifica de toda 
culpa. Se alguém se tornou culpado, 
temos aquele que está sem culpa e 
intercede diante de Deus por nós: 
Jesus Cristo. Ele se ofertou por nós, 
por isso, Ele pode perdoar nossa culpa 
e também a de todo mundo".

Cristo, além do perdão, nos dá a 
vitória em todos os combates da vida, 
e mesmo na morte, por Ele, temos o 
maior lucro. Permita que a cruz se 
torne o poder diante do qual você se 
curva, tal qual você se curvava diante 
do poder do pecado.
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Viajando pela Itália um professor 
perguntou ao taxista: "O que é o mais 
lindo neste mundo?” Para sua surpresa 
o taxista respondeu: “O mais lindo neste 
mundo, é poder morrer em paz com 
Deus”. O pecado nos rouba esta paz. 
Ele é o verdadeiro problema da vida e há 
somente uma possibilidade de se livrar 
desta culpa do pecado e da consciência 
inquieta: recebendo o perdão de Cristo. 
O perdão dos pecados não é uma 
imaginação, mas uma experiência real, 
necessária para cada pessoa.

O perdão não consiste numa 
justificativa nossa diante de Deus. Ele 
toma tão a sério o pecado, a ponto de 
colocar o pecador sob sua maldição, 

O MAIS LINDO NESTE 
MUNDO
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mas ao mesmo tempo encontrou uma 
saída: Jesus Cristo, o seu único Filho, 
que tomou nosso lugar na maldição do 
pecado.

Por isso nossa dor na alma não 
encontra paz, antes que o Espírito de 
Deus certifica ao nosso espírito, que o 
pecado foi perdoado.

Depois que o Seu Espírito nos deu 
esta certeza de que somos seus filhos, e 
que nos livrou da morte eterna, Ele nos 
dá a libertação do medo e de toda 
acusação da consciência. E mais, o 
perdão nos dá a vitória sobre todos os 
vícios e pecados, pois Deus está do 
nosso lado. O mais lindo neste mundo é 
ter perdão dos pecados e paz com 
Deus. Tudo isso você pode encontrar 
em Deus, hoje mesmo. 
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Quando falamos da vida no além, 
ouvimos muitas vezes dizer: "Muitos 
caminhos conduzem à Roma". Será que 
todos os que usam esta palavra, sabem 
do terrível engano que cometem? Sua 
intenção é fazer crer que, como muitos 
caminhos levam à Roma, assim também 
há muitas maneiras de chegar ao céu. 
Mas este é um terrível engano. Numa 
canção carnavalesca alemã diz: "Nós 
todos chegaremos ao céu, pois somos 
muito bonzinhos" Este é um sonho 
fantástico, mas tem uma trágica 
consequência, da qual todos deveriam 
estar conscientes.

Em todos os tempos as pessoas 
sabiam falar sobre o céu e o paraíso em 
poesias ou canções. Isso revela que, de 
qualquer modo o homem ainda não 

ENGANO FATAL

UM SÓ CAMINHO
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conseguiu banir de sua mente: céu, 
inferno, Deus e satanás. Mas mesmo 
assim, procura responder a estas 
perguntas com um simples argumento: 
"Muitos caminhos conduzem à Deus".

Cada caminho que seguimos sem 
Jesus, conduz à perdição eterna. Você 
não quer analisar certinho o teu cami-
nho? O teu caminho realmente te 
conduz ao alvo que você mesmo 
almeja? Jesus diz: “Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se 
não for por mim”.

O incrédulo gosta de levantar 
dúvidas contra Deus e sua palavra 
apenas para livrar-se Dele. 

O homem foi criado para servir a 
Deus. Mas, quando decide fugir do 
Senhor, como Adão o fez, então pode 
correr para onde quiser, e jamais se verá 
livre de suas obrigações diante do 
Senhor. Satanás oferece uma porção de 

FUGINDO DE DEUS
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caminhos de fuga, mas Jesus diz: "Largo 
é o caminho e espaçosa a porta que 
conduz à perdição e muitos são os que 
entram por ela". 

O casalzinho, embriagado de amor, 
que foge de casa para casar, foge da vida. 
Neste seu "céu", edificado com as 
próprias mãos, eles acordarão breve-
mente e terão que prestar contas a Deus, 
e isso farão, cara a cara com o Senhor.

O alcóolatra que não vive apenas 
de um dia para outro, mas de garrafa a 
garrafa, tentando fugir de suas responsa-
bilidades, percebe a cada vez que está 
são, que seus problemas se tornam cada 
dia maiores.

O ganancioso, numa procura 
incansável pelas riquezas, sempre com 
medo, foge da vida, e geralmente sua 
vida acaba numa tragédia. Um dos mais 
ricos homens do mundo, no auge de seus 
sucessos, disse antes de suicidar-se: "Eu 
tenho tudo, mas na verdade, não tenho 
nada".
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Somente Deus, que nos criou, 
que deu por nós também o seu Filho, e 
deseja que tenhamos vida eterna, 
pode nos dar a resposta para esta 
inquietude.  Um exemplo temos no 
livro de Gênesis. Caim, após matar seu 
irmão Abel, vivia fugitivo e amedronta-
do, dizendo: "Meu pecado é grande 
demais para que seja perdoado". Ele 
fugia da presença de Deus. Porque há 
tanta inquietude no coração do homem 
em nossos dias? 

Os psicólogos talvez possuam 
suas explicações para o comporta-
mento anormal do homem moderno. 
Mas a bíblia diz: "Você ainda precisa 
de Jesus, por isso o pecado está diante 
de tua porta". 

Quem despreza este ensinamen-
to, despreza a Deus, a Autoridade 
fundamental do universo. Todo aquele 
que nega o efeito do pecado, engana-
se a si mesmo e aumenta sua angús-
tia.



Esta é a pergunta que arde agora no 
coração de todo leitor. Depois de 
demonstrarmos a realidade da vida, numa 
maneira dura mas realista, precisamos 
encontrar algo para sair deste dilema.

Naturalmente podemos procurar 
viver a vida como uma aventura. Mas 
quantos já pereceram nesta tentativa e 
agora, são forçados a colher o que 
pessoalmente plantaram.

Quanta esperança recebe aquele 
que vem ao Senhor: “Vocês me 
procurarão e me acharão quando me 
procurarem de todo o coração”. Jr 
29:13  

“DEUS O QUE DEVO FAZER”?
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OS SETE PASSOS 
MAIS IMPORTANTES

Se você possui o verdadeiro desejo 
de encontrar a Deus e de possuir Sua paz, 
então siga os sete passos e passe pela 
"Ponte para a vida".



Reconheça que você está perdido 
diante de Deus. "Pois todos pecaram e 
carecem da glória de Deus". (Rom. 3,23) 
Sem a Sua salvação, estamos eternamen-
te perdidos.

Quantas vezes pecamos diante Dele, 
em palavras e ações, em pensamentos e 
sentimentos. Quão numerosos são nossos 
pecados, são maiores que podemos 
imaginar. O Espírito nos convence do 
pecado e nos revela também, os pecados 
ocultos. 

1º Passo: Reconhecimento 
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O publicano que entrou no templo 
não teve coragem de levantar seu olhar 
para o céu, mas bateu em seu peito 
dizendo: "Deus, tenha misericórdia de 
mim, pecador". (Lc. 18:13) Jesus diz que 
ele saiu dali justificado. Se reconhecer-
mos nossos pecados, na luz de Deus, 
então é importante que estejamos 
arrependidos deles. E isso, não apenas 
por temer o castigo, mas porque 
pecamos contra o Pai celestial.

2º Passo: Arrependimento



Por isso coloque toda tua confiança na 
graça que Deus nos oferece em Jesus 
Cristo, e confie neste que disse: "Quem 
vem a mim, de maneira alguma o 
lançarei fora". (João 6,37)

“Deixe o perverso o seu caminho, o 
iníquo os seus pensamentos; converta-
se ao Senhor, que se compadecerá 
dele, e volte-se ao nosso Deus, porque 
Ele é rico em perdoar". (ls. 55,7)

A palavra de Deus diz: "Quem nega 
o seu pecado, engana-se a si mesmo. 
Quem porém, o confessa, este encontra-
rá misericórdia". E "Se confessarmos os 
nossos pecados, Ele é fiel e justo para 
nos purificar de toda injustiça". (1.João 1,9) 
Devemos confessar nossos pecados 
diante de Deus, e também diante 
daqueles que nos tornamos culpados.

23

3º Passo: Confissão de teus pecados

4º Passo: Abandono do pecado



Não te arrependa apenas de ter 
praticado os pecados, mas, abandone-
os com o auxílio de Deus. Deus conhece 
o coração sincero que lhe fala pela 
oração.

Mas se você não está disposto a 
abandonar teus pecados, Ele não pode 
te perdoar e se nós não queremos 
perdoar, Ele também não nos perdoará.

"O Senhor é misericordioso e 
compassivo, não nos trata segundo os 
nossos pecados, nem nos retribui 
consoante as nossas iniquidades, pois o 
quanto o céu é alto acima da terra, assim 
é grande a Sua misericórdia para com os 
que o temem". Sl 103

Cheio de confiança você pode 
chegar agora ao Senhor. Mesmo que 
teus pecados sejam vermelhos como 
sangue, eles se tornarão brancos como 
a neve. Jesus Cristo diz: "Pedi e dar-se-
vos-á" .

24

5º Passo: Peça por perdão pelos teus 
                 pecados
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Você está disposto a seguir ao 
Senhor em todos os seus caminhos, 
vivendo por Ele? Então faça algo total. 
Seja todo do Senhor, e você terá tudo 
nEle. Na entrega total você terá uma vida 
plena de paz, mesmo num mundo que 
vive em guerra. 

Os cristãos que você conhece em 
desânimo, o são devido seus próprios 
propósitos, e por isso não possuem 
alegria. Coloque tuas forças e capacida-
des ao serviço do Senhor, servindo na 
propagação do Reino de Deus e de sua 
mensagem salvadora. "Cristo morreu por 
todos para que os que vivem, não vivam 
mais para si mesmos, mas para aquele 
que por eles morreu e ressuscitou". 
(2. Cor. 5,15)

Jesus diz: "Quem crer e for 
batizado será salvo, quem porém, não 

25

6º Passo: Entrega Total

7º Passo: Creia naquilo que Deus
                  te deu pela fé
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crer, este será condenado. (Mar. 16,16)
Agora você pode ter a certeza de 

que o Senhor é fiel. Tudo quanto Ele 
prometeu, Ele também cumprirá. 

0 Senhor prometeu que não 
lançará fora quem a Ele chegar, pois 
bem, saiba agora que você foi recebido 
pelo Senhor. Os teus pecados já foram 
perdoados, e o teu nome foi inscrito no 
livro da vida. Tuas transgressões jamais 
serão lembradas. A graça de Deus é tão 
incrível e maravilhosa. 

Glorifique agora o Seu Nome. 
Você agora não mais precisa carregar 
os teus pecados. O Filho de Deus os 
tomou sobre si. O acusador jamais 
poderá te condenar, pois Cristo é quem 
te justifica. Na casa de seu Pai têm 
muitas moradas. Virá o dia quando 
também você estará junto de todos os 
salvos, diante do trono de Deus, para 
eternamente engrandecer a sua 
maravilhosa graça.



Você ao receber Jesus como seu 
Salvador pessoal, conquistou o direito de 
ser filho de Deus. O apóstolo João diz: 
"Vêde que grande amor nos tem 
concedido o Pai, a ponto de sermos 
chamados filhos de Deus".

A vida com Cristo é a vida mais 
plena de felicidade perfeita e equilibrada. 
A fim de viver esta vida, siga as próximas 
6 recomendações:

A bíblia é a Palavra de Deus. Deus 
nos fala pela Sua Palavra. Através dela 
Ele se comunica com seus filhos. Nesta 
Palavra Deus permite conhecer o Seu 
coração, e toda Sua riqueza divina que 
está ao nosso alcance. Se você é filho 
de Deus também é seu herdeiro. E sua 
Palavra será luz para o teu caminho e 
força para a sua caminhada. Jesus 
mesmo diz: "Minhas palavras são 
Espírito e vida". Leia estas palavras de 
vida, e receba para você pessoalmente. 

27

1º Leia diariamente a bíblia

A VIDA NOVA



Tenha tempo para falar com Deus. 
Através de sua Palavra Deus fala a nós, 
mas por meio da oração você tem direito 
de falar com Ele. Diga ao Senhor tudo o 
que está em seu coração. Em vez de 
lamentar diante dos homens, desabafe 
teu coração em oração diante do 
Senhor. Ele te conhece e te ama. Não 
comece nenhum dia, sem glorificar ao 
Senhor por tudo quanto Ele tem feito por 
você. Assim o céu estará aberto sobre 
você. Ore pela divulgação do Evangelho 
e pela salvação de outras pessoas 
perdidas. Creia no poder da oração, e 
você experimentará maravilhas. 

Se Cristo te deu sua paz, diga-o a 
outros. A ordem de Cristo vale também 
para você: "Sereis minhas testemunhas 
até aos confins da terra". Este mundo 
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2º Ore diariamente 

3º Testemunhe sobre aquilo que 
     Cristo fez por tua vida



2

está morrendo. Logo a noite cairá sobre as 
nações. Mas ainda temos a possibilidade 
de anunciar o Evangelho de Cristo. Esta é 
a única luz, em meio às trevas e toda 
confusão do mundo. Por isso testemunhe 
ao mundo sem esperança, dizendo: 
"Esperança há somente no nome de 
Jesus".

Tenha comunhão com pessoas 
que creem na palavra de Deus. A bíblia 
nos indica a comunhão entre os filhos de 
Deus, dizendo: "Se andarmos na luz, 
como Ele está na luz, temos comunhão 
uns com os outros..." (1.João 1,7)

Tome parte dos cultos dominicais, 
dos grupos familiares, das reuniões de 
orações, e de campanhas de evangeli-
zação.

Ore pelo pastor de sua igreja e 
busque orientação junto ao enviado do 
Senhor. A bíblia diz: "Quem dá ouvidos 
às orientações, este é sábio". Lembre-
se que a igreja é uma instituição divina. 
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4º Procure comunhão com outros 
      cristãos
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Podemos comparar os cristãos com uma 
brasa viva da lareira; ele ficará quente 
somente junto da brasa. Assim também o 
cristão, somente ficará brilhando se 
permanecer na comunhão, sozinho 
perderá o calor e o brilho.

O escritor aos Hebreus diz: 
“Consideremonos uns aos outros, para 
nos estimularmos ao amor e às boas 
obras”. Não deixemos de congregar-nos 
como é costume de alguns, antes, 
façamos admoestação, e tanto mais 
quando vedes que o dia do Senhor se 
aproxima”. Hb 10,24-25

Jesus diz: "Bem-aventurados sois 
quando por minha causa, vos injuriarem 
e vos perseguirem e, mentindo disserem 
todo mal contra vós.  Regozijai-vos e 
exultai, porque é grande o vosso 
galardão nos céus; pois assim persegui-
ram aos profetas que viveram antes de 
vós". Mt. 5,11.12

5º Não desanime ao ser perseguido

www.ecosdaliberdade.com.br
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