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A namorada argentina
Tudo começou na noite de um casamento, quando eu ouvia as poesias
românticas de uma jovem argentina,
que apareceu no seminário teológico
em Curitiba.
Quase 50 anos depois, uma
amiga de minha esposa, me disse na
Argentina: “Mário en aquella noche,
cuando Natalia te miró por primera vez,
ella dijo: “Mire que muchacho lindo!'”
Durante todos os anos seguintes, eu
não acreditava na história de minha
esposa, que me falou desse momento,
mas passei a acreditar depois de ouvir
as palavras da amiga daqueles tempos.
Duas jovens argentinas haviam
chegado para o seminário de Curitiba,
onde eu residia. Assim, durante um ano
inteiro eu pude observar as duas “hermanas”. Porém, o namoro era proibido
para estudantes do internato.
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A tentação de tomar a mão!
Estive algumas
vezes na tentação de
fazer uma suave carícia na mão de Natalia,
estando ela sentada
ao meu lado no carro.
Porém eu não a desviei de sua fidelidade
às regras do seminário, o que seria “pecado” para ela como seminarista. Mas, em
uma viagem, sentado no último banco da
velha Kombi, eu coloquei minha mão para
uma posição confortável, ao lado de meu
colega de assento, e a argentina reclinou
seus lindos cabelos sobre a minha mão...
Porém, eu jamais arriscaria fazer um carinho nestes seus cabelos, pois isso seria
uma “infração” naquela época.
Em outro momento, fomos passear em
Vila Velha – PR. Sobre as rochas elevadas, com profundas fendas, eu tive o privilégio de estender a mão para a argentina,
para ajudá-la. Este foi um momento inesquecível!
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O embarque das argentinas
para sua pátria
Numa noite de dezembro de 1967,
terminado o ano letivo, as jovens foram
levadas à estação rodoviária, para o
embarque a Foz do Iguaçu, de onde
deviam cruzar a fronteira, naquela época
com uma canoa, que levava os
passageiros para o lado argentino,
retornando a Oberá e Campo Vieira, na
província de Misiones, na Argentina.
Na mesma hora do embarque das
jovens argentinas, eu sentei junto à mesa
de nossa residência e escrevi uma carta
para minha escolhida, com muita poesia e
palavras que jamais eu poderia recordar
na íntegra. Mas lembro bem de uma frase.
A correspondência foi em idioma alemão,
e assim concluí meu pedido de namoro,
para Natalia Weiss, aquela que eu havia
escolhido entre as Hermanas: “Weit von
deinen Augen doch nah an dein Herz, es
suchen meine Augen dies eine dich mein
Herz.“
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Traduzido: “Longe dos seus olhos, mas
perto do seu coração. Os meus olhos
procuram somente a você, meu coração”.
Mário Hort
A carta demorou três longas semanas para chegar a agência do correio de
Campo Vieira, Misiones, na Argentina.
E eu precisei esperar sete semanas até
receber a resposta, daquela que estava
sentada ao meu lado no veículo de meu
pai. Eu poderia ter pedido ela em namoro,
mas preferi ser submisso às “regras”.
A resposta chegou, o meu coração bateu
forte ao abrir o envelope: Seria um “Não”
ou um “SIM”, para nossa vida?
Nem meu melhor amigo, nem meu irmão
mais achegado, souberam do meu pedido
de namoro para Natalia.
Apenas quando o entregador dos
correios, que deixou a carta do SIM, na
rua João Negrão 1280, em Curitiba, então
sim, comuniquei o namoro ao meu irmão,
hoje pastor Norberto Hort, e ao meu
amigo e aos pais, pois o cerimonial seria
complicado, mas sério e para toda a vida.
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No ano seguinte Natalia voltou para
mais um ano de estudos e no dia 19 de
outubro de 1968 o pastor Ruben Malzon,
realizou nosso noivado, com as alianças
que ainda 51 anos depois, coroam a
união de Mário & Natalia Hort.
Em julho de 1968 fui visitar minha
noiva, sem perspectiva de um futuro,
pois os estudos que eu desejava concluir
no seminário, não tinham possibilidade
de prosseguir, pois o diretor adoeceu e
não retornou da Alemanha para dar continuidade ao seminário.
Antes de embarcar para visitar
minha noiva eu havia escrito uma carta
ao pastor que estava enfermo: “Pastor
Malzon, eu tive o desejo de seguir os
estudos e servir ao Senhor no ministério
pastoral. Agora que sua enfermidade lhe
impede de continuar o seminário, o que
farei de minha vida?” Questionei.
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Ao retornar da visita de minha
noiva da Argentina, chegou uma carta do
pastor Malzon e dizia: “Mário, peça pela
vontade de Deus, case com Natalia, e
venha estudar na CBF – Christliche Bildunstäte de Frizlar, aqui na Alemanha.
Pagamos a passagem do navio e vocês
terão bolsa de estudos para todos os anos
que lhe faltam para sua formatura”.
Logo escrevi uma carta para minha
noiva, e esta levou outras três semanas
para chegar às mãos de dela: “Natalia,
recebi o convite para estudar na
Alemanha, com passagem marítima e os
estudos pagos. Não sei o que devo fazer,
mas caso eu chegue a sua casa, é para o
casamento, e logo depois embarcaremos
para os estudos na Alemanha”. Seu noivo,
Mário.
Passadas três semanas, o cunhado
voltou da agência do correio, entregou
minha carta para Natalia, e ela leu para
seus familiares: “Natalia caso eu venha,
é porque quero casar-me com você e
embarcaremos para Alemanha, com
amor, seu noivo Mário Hort”.
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Enquanto Natalia lia estas linhas para
sua mãe viúva, o cunhado gritou: “Lá vem
o Mário.”
Natalia jogou as folhas da carta, correu ao
meu encontro, com minha malinha caipira.
Nos casamos no dia 05 de setembro de
1969, com a presença de meus pais que
chegaram de Curitiba, para Argentina. E
embarcamos no dia 07 de dezembro no
navio PASTEUR, no porto de Santos, SP,
para o porto de Hamburgo, Alemanha.
Nós desembarcamos no dia 26 de dezembro, após 18 dias de viagem marítima.
Concluí os estudos em 1973. Após um
breve estágio pastoral, embarcamos em
Genova, Itália, para Santos, Brasil. Iniciamos nosso primeiro e único ministério
pastoral, no dia 11 de março de 1973,
onde permanecemos até o presente
momento.
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Evangelismo
no interior do Paraná
O evangelismo por campanhas em
auditórios, ginásios esportivos, clubes ou
por rádio e literatura, como em visitas a
igrejas em diferentes países e continentes, tiveram seu Marco zero de partida e
retorno em M. C. Rondon, PR.
Marechal Cândido Rondon é um município brasileiro do estado do Paraná. Sua
população, conforme estimativas do IBGE
de 2018, era de 52.379 habitantes. (Fonte:
Wikipédia)
Ao iniciar nosso ministério no dia
11 de março de 1973, a cidade era uma
pequena vila, 600 km distante da capital
Curitiba, e apenas 30 km da divisa com o
Paraguai, hoje separado pelo Lago de
Itaipu Binacional.
As dificuldades financeiras e de
distância, com rodovias precárias, nos
causaram décadas de atraso.
Porém, o projeto de Deus começou em
uma atmosfera divina e planejada no cora08

ção de Deus. ELE soube colocar os
“marcos” e fazer os preparativos para o
SEU plano divino.
Durante os estudos na Alemanha,
tivemos o privilégio de fazer experiências
na Holanda, Dinamarca e Suíça e contatos com a Itália, que perduram até hoje.
Em 1971, o seminário teológico
nos levou para uma ação evangelística
em Zurique, na Suíça. Com as experiências de um grupo acostumado a enfrentar
os corações duros da Suíça, fomos evangelizar a beira do lago de Zurique. O
grupo New Live se preparou para evangelizar os hippies que passavam dias
sem nada a fazer, a beira do lago de Zurique.
Uma equipe da TV suíça soube de
nossa tentativa de evangelizar os jovens
rebeldes, e veio para fazer uma reportagem. Questionados sobre nossa evangelização, jogavam nossos folhetos no lago
e zombavam de nossa iniciativa de convertê-los.
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Pregamos ao ar livre, distribuímos
folhetos, tivemos diálogos pessoais com
mais de 200 pessoas e convidamos para
o culto evangelístico em nossa igreja que
ficava ali próximo do lago. Mas, nenhum
único visitante chegou a algum dos
cultos daquela semana.
Porém, eu senti em minha alma:
“Este ministério evangelístico eu
desejo fazer por toda minha vida.” No
mesmo instante ouvi uma ordem
divina: “Sim, é isso que você deve fazer,
porém no Brasil.” Respondi: “OK
Senhor”.
Na primeira ação evangelística Deus
colocou o “marco” de minha missão, que
arde em meu peito ainda hoje. Tanto que,
mesmo, quando o médico declarou na
UTI, que eu estava morrendo, desejei
fazer a última entrevista com o médico,
porém esta ainda não foi possível fazer.
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O marco do evangelismo
pela Rádio
A era do rádio
começou no início
do século XX e foi um
dos mais eficientes
meios de comunicação, até a chegada da
Internet.
Falar em alguma emissora de rádio
foi somente para os grandes locutores e
intelectuais. Quando começou-se a dar
abertura para as igrejas, ouve muita gritaria por parte de pessoas não preparadas. Mas eu me encantava com a VOZ
da “Profecia com Roberto Rabelo”, que
falava de forma calma e trazia mensagens instrutivas e intelectuais. Jamais eu
poderia chegar a este nível de programação evangelística.
Porém, Deus providenciou um meio
enquanto ainda estávamos nos estudos
na Europa. Juntando todos os poucos
recursos em nossa posse, minha esposa
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permitiu que eu gastasse todo o valor na
aquisição de um gravador semiprofissional, que trouxemos em nossa bagagem
ao retornar para Brasil. Assim pude gravar o primeiro programa para o dia 11 de
março, dia de nossa posse pastoral, e
desta forma gravada, eu pude tentar ao
máximo para chegar um pouco próximo
da qualidade de meu sonho, para falar de
forma calma, equilibrada com a voz, que
Deus me deu como presente para esse
ministério.
Em 1979 a Igreja de Deus nacional
recebeu uma verba doada pelo grupo de
jovens da Alemanha, por iniciativa do
pastor Nelson Junges, e eu fui encarregado de assumir a construção do estúdio
de gravações e também assumir como
orador nacional do ministério radiofônico
nacional.
Em 1986, fui convidado para a
conferência Interamericana em Bogotá,
na Colômbia, na qual o diretor do departamento de Masscomunicationsboard,
Dwight Dye me convidou a assumir a
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programação internacional, transmitida
desde Quito do Equador, Rádio Marumby
de Florianópolis e Curitiba e em 18 emissoras que transmitiam os programas,
gravados em nosso estúdio, para o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Angola,
Moçambique e Portugal.
Agora já se passaram 12 anos
após o meu infarto, quando perdi a voz,
porém por um dos maiores milagres de
minha vida, recebi a devolução de minha
voz, ao chorar amargamente, e já foram
gravados mais de 500 programas após
aquele milagre, que Deus fez em resposta às minhas lágrimas.
Atualmente a comunicação ficou
infinitamente mais ampla, digital e consiste em CDs, PenDrives, cultos ao vivo,
vídeos mensagens e músicas no Site:
www.ecosdaliberdade.com. Assim como
em muitos outros meios de divulgação do
evangelho de Cristo Jesus. Mas o marco
zero de comunicação em massas foi o
estúdio, as gravações e a correspondência com nossos ouvintes e internautas em
muitos países do mundo.
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O marco de fogueira com
literatura evangélica?
Alguns dias após a nossa posse
pastoral na Igreja de Deus, resolvi conhecer o velho templo de madeira em seu interior. Observei os velhos bancos, o piso de
assoalho polido com cera vermelha, como
costume daquela época. Me parei atrás
daquele púlpito com degraus para a elevação diante do piso plano, e observei o grande espaço que eu teria para me mover
atrás daquele altar, de onde eu deveria
anunciar a palavra de Deus.
Qual não foi minha grande surpresa
ao encontrar um grande volume de folhetos
evangelísticos jogados no chão atrás do
púlpito, com uma pedra que pesava mais
que um kg, para não permitir que os folhetos velhos e sujos voassem pelo templo,
com algum vento.
Os membros da igreja, solicitavam os
folhetos de grupos de diferentes partes do
mundo, para o seu trabalho de distribuição
de literatura. Porém, ao não conseguir
tanta gente que a aceitasse, era entregue
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ao pastor, e este os depositava atrás do
púlpito, pois também não conseguia distribuí-los.
Naquele momento surgiu um desespero em minha alma: “O que eu faria com
essa literatura velha, suja pela poeira
vermelha do Oeste do Paraná?” Me questionei. A partir daquele dia ela estava sob
minha responsabilidade.
Demorou alguns dias, mas então
tomei coragem. Peguei uma caixa de
fósforos, tomei o montão de literatura
velha e suja, e a joguei na terra, logo atrás
do velho templo de madeira. Olhei triste
para o céu, clamei por perdão em minha
alma e disse: “Senhor, me perdoe, mas
preciso queimar a literatura evangelística,
porém tenho um pedido: “Dá-me literatura evangelística colorida e linda, que eu
possa distribuir com prazer, amém.” E
logo risquei o palito de fósforo que acendeu aquela literatura evangelística.
Demorou quase dez anos até que
começássemos a imprimir as primeiras
revistas Ecos da Liberdade. A revista teve
85 edições e finalmente já estávamos
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imprimindo algumas edições coloridas,
totalizando o alcance de três milhões de
exemplares distribuídos.
Com o trabalho radiofônico e agora
também de literatura, a notícia de nosso
ministério chegou até a missão Stimme
des Glaubens na Alemanha. Eles enviaram um irmão de nome Willi Tanner, para
descobrir quem é o responsável pelo
ministério Ecos da Liberdade no Brasil.
Ele enviou o presidente da missão Franz
Kehrle, e este veio e nos mostrou o primeiro livreto O AMOR DE DEUS em idioma
alemão.
Ao observar este livreto, eu questionei com lágrimas nos olhos: “Por que nós
não podemos ter literatura com essa
beleza e este colorido maravilhoso,
para entregar ao povo do Brasil?”
Este grito foi como a chama, uma chama
do altar dos velhos e sujos folhetos, que eu
havia queimado atrás de nosso templo,
com o clamor por
literatura com lindas cores.
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O marco da música
Ecos da Liberdade
No mesmo dia de nossa posse
pastoral, reunimos os doze jovens da igreja
que assumimos naquele dia. Traduzimos uma
música, a ensaiamos com os jovens, e no culto
daquela noite foi apresentada a primeira
música, que se transformou no marco zero do
Conjunto vocal e Instrumental Ecos da
Liberdade.

As músicas foram simples cânticos
de salvação, com melodias que traduzimos
das melodias mais cantadas por grupos
evangelísticos na Suíça e Alemanha. Estas
músicas tocavam os corações das pessoas de tal forma, que o povo chorava
comovido, durante as simples apresentações do grupo de jovens. Nas evangeliza17

ções muitas pessoas chegavam ao altar em
prantos, arrependidos de seus pecados. As
músicas faziam as pessoas estremecerem
durante o culto ao ponto que os pregadores,
apenas precisavam anunciar o perdão de
Deus. Pessoas se prostravam diante dos
primeiros bancos e os conselheiros apenas
precisavam dobrar seus joelhos e entregar a
vida destas pessoas a Jesus Cristo. Até hoje
recebemos “abraços” pela internet, em profundo agradecimento pelas músicas que
apresentamos naqueles tempos.
Incialmente gravamos fitas K7s, para vender
e adquirir algumas cordas para os violões,
pois nem mesmo para isso havia dinheiro em
caixa. Quem conseguia alguma destas fitas
e emprestava a outra pessoa, acabava não
recebendo de volta. Assim nossos amigos
precisavam comprar outra para si.
Nossas finanças não alcançavam para
comprar mais que poucas K7s virgens,
assim foi necessário vender as poucas e
com o valor adquirir outras K7s virgens, para
nova reprodução caseira.
A pobreza foi tamanha, que se cuidava
de cada corda do violão ou de uma única fita
K7, como tesouros.
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Finalmente, convidamos o Ingo Hort, meu
mano para tocar seu trompete solo, como o
executa até o dia de hoje. Ele tinha como
trabalho principal reproduzir, em rotação
normal uma a uma, as fitas com as músicas do
então já formado Conjunto Ecos da Liberdade,
que surgiu do grupo dos 12 jovens.

O primeiro disco em vinil
Ao completar a
gravação de 300 K7s,
fomos para São Paulo
para solicitar a
impressão do primeiro
disco Vinil. Daquelas
primeiras músicas,
porém a fita original já estava tão gasta que
fomos obrigados a regravar as 12 músicas, o
que foi realizado com o recurso de dois
simples microfones, no velho gravador do
estúdio, e pode ser ouvido ainda hoje no CD
de volume 01.
Cada música precisava ser gravada da
forma mais perfeita possível, pois não havia
mesa de som, nem alguma regulagem que
poderia ser melhorada posteriormente. Tudo
foi como uma apresentação ao vivo.
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O marco da história dos
ônibus Ecos da Liberdade
O grupo de jovens que cantou a
primeira música com o novo casal pastoral, Mário e Natalia Hort, não aceitava
ficar em casa nas diferentes ações evangelísticas em toda região do Oeste do
Paraná. Portanto lotávamos uma velha
Kombi VW que quase sempre estourava
um pneu, pois a lotação era além dos
limites.
Finalmente, no dia 05 de maio de 1977
foi adquirido o primeiro ônibus superluxo,
velho, e com sérios problemas na mecânica e carroceria. Mas, o velho ônibus foi
transformado pelo irmão Valdi Tierling,
em um moderno JUMBO, em sua simples oficina mecânica. E como bênção
logo em seguida, Deus inspirou o surgimento da famosa TROPICAL CABINES,
de M. C. Rondon, que chegou a oferecer
mais de 150 empregos diretos na cidade.
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Na foto vemos o 5º ônibus, em mais
de 41 anos de história, que está aguardando um mais novo que venha tomar o
seu lugar.
O ministério dos ônibus Ecos da
Liberdade nos levaram para ações evangelísticas no Uruguai, Paraguai, Argentina, e Itaituba no Pará. O pastor Isai chegou a Porto Seguro, Natal, ao Sul da
Argentina e ao Chile, com o grupo de
jovens em ação por Cristo.
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O marco mais importante
foi a Evangelização
Tudo começou com o chamado de Deus
que eu senti em meu coração, durante a
evangelização de rua, em Zurique na
Suíça, mas é o que mais arde em meu peito
ao digitar essas linhas.

“Não haverá vitória com pecados em nossa
alma”. Como relata Josué. “Arrependei-vos
pois o reino de Deus está próximo.” Jesus
disse: “Os de coração limpo verão a Deus”
Mt. 5:8

Confesso que digito estas palavras com o coração ardendo como nos
primeiros dias de meu ministério, como
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também ardeu no momento quando o
médico me disse que logo o rim e o pulmão
iriam parar, mas eu estive preocupado
apenas com a última entrevista que eu
desejava fazer com o médico que veio
para me entubar.
Mas, ainda agora eu gostaria que, aqueles que absorvem essas palavras sentissem o que Felipe Lumingo sentiu, em
Cabinda, Angola, na África, ao ler o livreto
“O amor de Deus”, e entregou sua vida a
Jesus Cristo, em sincera conversão, e
ainda há poucos dias nos escreveu, que
acompanha nossos trabalhos pela internet passo a passo.
Desejo agora que os que conhecerem os principais “Marcos de nossa história”, possam sentir o que nos escreveu
uma senhora de Campinas SP, que se
converteu lendo os livretos Ecos da Liberdade. Ela nos enviou fotos de sua vida,
como se fosse homem, e agora nos enviou
fotos de sua gestação como senhora gestante que assiste aos cultos ao vivo, pela
internet, e solicitou uma coleção de todos
os livretos que dispomos.
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O evangelismo foi tão forte e tocante,
que minha esposa me disse após um culto:
“Mário, eu não vou mais aos cultos, se você
continuar pregando tão duramente contra o
pecado, eu não suporto isso.”
E eu lhe prometi, que falaria mais suave
contra o pecado. Mas, naquela semana fui a
cozinha, e lhe disse: “Natalia é melhor você
ficar em casa, pois eu preciso falar ainda
mais duro contra o mal que Deus anuncia
para o pecador que não se arrepende.”
Inclusive o mais duro sermão foi “proclamado” por Deus, quando uma jovem de
17 anos percebeu o câncer da leucemia em
seu corpo. E durante a visita no hospital, com
sua mãe que lhe cuidava, rompeu o maior
ARREPENDIMENTO que eu vivi em toda
minha vida ministerial. Ela faleceu entregando seu relógio e suas joias aos seus
familiares e com a boca ensanguentada.
Porém, a morte desta jovem, foi como o
marco zero pela evangelização de Deus.
Evangelizamos em muitos países do
mundo, mas a evangelização Ecos da Liberdade mais tremenda e forte eu convivi com
pessoas que foram evangelizadas de forma
individual pela mão de Deus que evangeli24

zou poderosamente e salvou vidas, desencadeando um avivamento Ecos da Liberdade, do qual quase não se falou nem se escreveu, mas o sentimos ainda pelos muitos
“abraços“ que recebemos, quando postamos mais uma música nas redes sociais.
Deus evangelizou, ELE fez pessoas
se arrependerem e colocarem suas
vidas em ordem para o dia do Juízo Final.
Nossa história tem os marcos desta
evangelização de Deus, que está escrita
em seus livros no céu, no qual milhares
de nomes serão lidos, naquele último
dia, pelos anjos de Deus que abrirão o
LIVRO DA VIDA. Ap. 20:15

Pr. Mário Hort

03.04.1950 † 09.10.2019
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Estas foram as últimas linhas escritas e
editadas pelo pastor Mário um dia antes do
seu falecimento.
Seu coração ardeu pelo evangelismo até
a última batida. Hoje, seus olhos contemplam
pessoalmente o Salvador Jesus Cristo.
Você deseja aceitar este Salvador em
seu coração? Deseja recomeçar a sua vida
pela fé, seguindo o Senhor Jesus, custe o
que custar?
Faça agora mesmo a seguinte oração:

“Senhor Jesus, perdoe os meus
pecados com o poder do seu sangue
derramado na cruz do calvário. Limpa o meu
coração e venha habitar pelo Espírito Santo
no templo do meu coração. Quero viver na
obediência de teus ensinamentos, com a
ajuda e a direção do Espírito Santo. Amém”
Pr. Isaí Marcelo Hort
A próxima página, que não chegou a ser
escrita pelo pastor Mário, deixaremos em
branco, simbolizando a nossa tarefa de
continuar escrevendo a história do evangelho
que leva Ecos da Liberdade por todo o mundo.
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Bodas de ouro, comemoradas
com a Igreja no dia 08.09.19

Igreja de Deus em Marechal Cândido Rondon - Pr

Colegas pastores
Pr. Edmar da S. Ramos

Pr. Norberto Obermann

A Igreja local de M. C. Rondon, sempre foi a base
para todo evangelismo nacional e internacional

Conjunto Ecos da Liberdade

“Na vanguarda
da Verdade da Fé
e do Amor”

Organizações Ecos da Liberdade
C. P. 100 – 85960-000 Mal. C. Rondon, PR, Brasil.
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