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O que é a “Itaipu” Celestial?

O Rio Paraná ficou sem produzir um
único Watt de energia elétrica, até ao dia
da instalação da primeira usina, que
transformou a energia da água em
eletricidade. Assim é também a “Itaipu
Celestial”: Apenas pelas obras de
testemunhas de
Cristo, é possível
obter a energia das
‘‘águas’’celestiais.
A “ I t a i p u ”

construída a partir da iniciativa humana

é a unidade geradora da energia. Em
nosso es tudo conheceremos as
“unidades geradoras” de Singapura, do
Japão, da França e do Sul da Argentina.
N o s s a a t e n ç ã o e s t a r á v o l t a d a
especialmente para a ação da iniciativa
da “Itaipu das testemunhas de Cristo”.
At. 1:8.

O poder e a força procedem de Deus,
mas o testemunho precisa “brotar” do
coração humano.
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Vós sois a “Itaipu” do mundo!

O seu e o meu coração são geradores de
energia celestial, responsáveis pela
existência da luz que deve brilhar do céu,
para iluminar o mundo.
Jesus disse: “Vós sois a luz do
mundo...” Mt. 5: 14

– 16.

A e n e r g i a
c e l e s t i a l f l u i
livremente para a alma de cada pessoa,
mas a água da vidaé preciso “represar”
no coração. (João 4:14)
Somente com a “represa” da alma será
possível fazer surgir energia celestial, na
alma de um ser humano.
Sem uma “represa da Itaipu” em seu e
meu coração, nossas almas nunca
conhecerão a “energia” celest ia l ,
permanecendo nas trevas.
Quem não constrói a sua “represa” no
rio das águas de Deus, pode viver à beira
do rio celestial e morrer na escuridão, sem
nunca ver uma luz em sua alma e família.
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A Usina Hidrelétr ica de I ta ipu
Binacional está localizada no Rio
Paraná, na fronteira entre o Brasil e o
Paraguai.
O nome Itaipu foi tirado de uma ilha, que
existia perto do local de construção e
significa em guarani: "Barulho do rio das
pedras", através da
junção: itá (pedra), 'y
(rio) e (barulho) =pu “A
Pedra que Canta”.
A barragem é a maior
unidade operacional
hidrelétrica do mundo,
em termos de geração de energia anual,
gerando 91,6 TWh em 2009, enquanto a
geração de energia anual da Barragem
das Três Gargantas, na China, foi de
79,4 TWh em 2009. Fonte: Wikipédia.

Você já represou as
correntezas do rio da água da

vida, na “Itaipu” de seu coração?
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Convenção Mundial é “Itaipu
celestial”para o mundo

Acordei como quem sonha, quando a
aeronave aterrissava no aeroporto de
Dallas, Texas, naquele momento eu
consagrei o livreto: “Energia da Itaipu
Celestial I”, tendo um protótipo em
minhas mãos. Poucas horas mais tarde,
desembarquei em Indianápolis, para
participar da Convenção Mundial da
Church of God, Anderson, IN, USA, com
representantes de 65 países do mundo.
Foi um impacto mundial quando
diferentes raças, línguas e nações se
u n i r a m p a r a e n c h e r o s s e u s
“reservatórios” com a “água da vida” e
após o congresso voltamos para os
países em todos os continentes da terra,
com nova “energia celestial”, para ser
luz do mundo.
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Poucos dias antes do grave abalo de
minha saúde, eu escrevi ao colega do
departamento de rádio da Rússia:
“Vamos convocar um encontro dos
oradores do rádio internacional, para
trocar ideias e celebrar o trabalho
realizado pelo rádio”. Os colegas

esperaram quase seis anos por minha
recuperação e eu pude estar presente, no
desejado doencontro dos comunicadores
Evangelho de Jesus pelo rádio. Agora
retornamos à nossa missão falando em
nove idiomas ao redor do globo.
O encontro foi como uma “reforma dos
g e r a d o r e s d a “ I t a i p u ” d o s
comunicadores, pois voltamos às nossas
terras com energia renovada para o
microfone. O lema do congresso foi
“Standing together” = “Parados juntos” e
voltamos como quem está ombro a
ombro, falando ao mundo pelos meios
de comunicação.
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Itaipu a pedra que canta na
prisão de Singapura

Itaipu significa: “Barulho do rio das pedras”
ou “Apedra que canta”.

Seria possível ouvir o cântico de uma
pedra?

Os indígenas Tupis chamavam a
pequena ilha no leito do Rio Paraná de
“Itaipu”, pois em seus ouvidos o barulho
das pedras atingidas pelas águas, soava
como cântico.
D u r a n t e a
Convenção Mundial,
e n c o n t r e i u m a
“pedra que passou a
cantar” desde a sua
experiência no presídio. No primeiro café
da manhã, tomei lugar junto à mesa de
Neivelle e Anne Tan e perguntei: “A
energia da Itaipu celestial chegou à
Singapura”?
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Neivelle respondeu: “Eu conheci a

'energia do céu' como gangster na

prisão”.

O pastor idoso imediatamente começou a
relatar sua experiência. Assim o convidei
a gravar uma entrevista para o rádio, em
meu escritório improvisado no dormitório
daAnderson University, Indiana.
Perguntei ao Pr Neivelle Tan: “Qual foi o
motivo de sua prisão em Singapura e
como conheceu a energia celestial”?
Neivelle: “Eu fui preso como gangster,
um dos principais líderes de uma
sociedade criminosa secreta, do centro
de Singapura. ,Fui sentenciado à forca
mas por ser menor de idade, com 17
anos, minha condenação ficou para
prisão perpétua”. Centro Financeiro de Singapura

A República de Singapura é uma cidade-estado
constituída por 63 ilhas.
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Páginas da Bíblia como papel higiênico?

Na prisão eu me tornei uma pessoa
terrível e perigosa, procurando matar os
guardas. Por esse motivo fui trancado em
uma cela solitária muito pequena.
Estando neste confinamento, um
prisioneiro de outra cela “contrabandeou”
sete páginas do Evangelho de Lucas
para minha cela, como se fosse papel
higiênico. Eu li os primeiros capítulos e
encontrei a história do nascimento de
Jesus.

Ore a Deus em nome de Jesus

O nome de “Jesus” me fez recordar os
tempos de meus cinco anos do primário,
em uma escola missionária. Lembrei
então de muitas verdades que aprendi da
bíblia, mas a que mais fortemente voltou
a minha memória foi o que disse o
professor:

“Tudo quanto pedimos em nome
de Jesus, Deus o concede pela

oração”. João 14:13



09Ecos da Liberdade

Energia da Itaipu Celestial II

Nesse momento comecei a crer na
Palavra e clamei a Deus em nome de
Jesus, pois eu estava muito enfermo na
cela solitária.
Estive como sepultado vivo abaixo do
solo durante três meses e entrei em
desespero. Então clamei a Deus, em
nome de Jesus, pedindo que ELE me
tirasse desse confinamento.
N o p r i n c í p i o o r e i , m a s n a d a
aconteceu. Então, a cada manhã eu me
sentava diante da porta da cela solitária e
repetia a mesma oração: “Senhor Deus,
em nome de Jesus eu lhe peço, tira-me
deste lugar.” Após catorze dias, a porta
se abriu. O guarda chegou e disse: “Você
quer continuar se divertindo aqui,
comendo, bebendo e dormindo? Não,
agora você pode sair e voltar ao
dormitório geral do presídio”. Dessa
forma retornei ao salão, mas minha vida
não estava totalmente transformada.
Eu comecei a duvidar perguntando: 'Foi
Deus quem me tirou do confinamento?'
Em meu interior havia uma voz que dizia:
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'Você pediu em nome de Jesus e Deus
respondeu sua oração'.
Mas, eu fui um cara orgulhoso,
conhecido como: .“homem de ferro” (O
livro de Neivelle Tan leva o título: “O
homem de Ferro”) como eu poderia
aceitar a saída da solitária, como
resposta de Deus, pois eu não acreditava
em Deus e questionava: 'Deus realmente
existe'?

Sopa envenenada em mãos

Certo dia eu recebi a notícia do
falecimento de minha mãe e fiquei
desesperado querendo tirar a minha vida,
pois minha mãe foi á única pessoa que
ainda existia para mim e que me amava.
Naquela noite preparei uma sopa
envenenada e eu estava pronto para
morrer.
Porém, algo estranho aconteceu no
momento em que segurei a sopa em
minhas mãos:
De repente minha mente me fez
retornar à infância e revivi os dias de
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colégio. Lembrei-me de uma música
muito linda, mas conseguia recordar
apenas uma única linha. Esta única linha
que eu lembrava foi: 'O Senhor é o meu
Pastor e nada me faltará'.
Consegui recordar apenas essa única
frase, mas sabia que essa era uma
palavra da Bíblia. Eu não a possuía, pois
não acreditava em Deus, porém os
Gideões colocaram um Novo Testamento
em cada uma das celas da prisão.
O milagre foi que os Salmos não se
encontram no Novo Testamento, mas os
Gideões acrescentaram os Salmos e os
Provérbios, nos Novos Testamentos que
eles distribuem.

A Bíblia arremessada contra a parede

Mais um milagre aconteceu quando eu
não conseguia encontrar o texto bíblico
do salmo 23. Eu tinha a Bíblia em minhas
mãos, mas não encontrava o texto
desejado e fiquei nervoso com Deus,
dizendo: Senhor você precisa me mostrar
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onde está escrito esse Salmo, pois eu
sabia que havia mais uma palavra no
Salmo que iria me ajudar. Então desafiei
a Deus dizendo: “Senhor mostra-me
onde está esse Salmo”!
Fiquei nervoso e arremessei a Bíblia
contra a parede da prisão, de modo que o
livro partiu em dois pedaços.

A Bíblia quebrou em duas partes

O Livro Sagrado rompeu e abriu
exatamente no Salmo 23: 4, que diz:
“Mesmo quando eu andar por um vale de
trevas e morte, não temerei perigo algum, pois
tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me
protegem.”

Repentinamente tive a impressão que

Deus estava comigo na cela da prisão.
Foi quando questionei a Deus: “Deus, por
que o Senhor está aqui no presídio? O
Senhor não é criminoso”!
Deus respondeu: “Eu vim para estar
contigo”.
Nesse momento cai de joelhos e pela
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primeira vez em minha vida, eu chorei.

Quando faleceu minha mãe eu não
chorei. Quando me açoitavam mais de 40
vezes, eu nunca chorava. Eu era um
gangster, um homem de ferro. Eu não
podia chorar. Chorar era fraqueza.

Mas, naque la no i te eu chore i

ajoelhado diante de Deus dizendo:
“Senhor, tome minha vida e faça com ela
o que o Senhor quiser.” Daquela noite em
diante minha vida foi transformada
totalmente.
Até aquele momento eu não tinha
estudos, mas concluí o ginásio, a
faculdade, fiz o mestrado e fui o primeiro
prisioneiro que concluiu seus estudos no
presídio.
Em 1971 obtive a liberdade da prisão e
pela primeira vez em minha vida visitei
uma igreja. Em 1972 fui enviado para um
seminário teológico e consagrado para
servir no presídio, onde trabalhei por dez
anos, sendo o primeiro prisioneiro
evangelista nos presídios de Singapura,
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a convite do governo de meu país.
Minha vida foi mudada totalmente e fui
consagrado missionário, estabelecendo
igrejas na Malásia, no Camboja, Vietnã e
na Indonésia.
Atualmente quando visito presídios, digo
aos prisioneiros: “Se Deus transformou a
minha vida, ELE pode transformar a vida
de qualquer pessoa, porém ela precisa
permitir que Deus a transforme, dizendo:
'Senhor tome a minha vida e faça dela o
que o Senhor quiser'. Eu espero que você
também faça isso”. Pr Neivelle Tan – Singapura.

Nota editorial: Pr Tan ingressou no
seminário no ano de minha formatura

t e o l ó g i c a , e m
1972.
Ele é uma “Itaipu
a p e d r a q u e
canta” e o hino de
sua história diz:

“Se Deus transformou a minha vida, ELE
pode transformar a vida de qualquer
pessoa”.
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“Itaipu - A Pedra que Canta”

foi ouvida por
Saturo Karemoto no Japão

Seguindo nossas
entrevistas durante os
dias da Convenção
Mundial, em Anderson,
IN, USA, encontrei o
pastor e ex-gangster
Neivelle Tan, almoçando com o pastor
Saturo Karemoto de Tóquio, Japão.
Neivelle imediatamente convidou para
que eu tomasse o seu lugar junto a mesa,
para uma nova entrevista com seu colega
do Japão.
Tive um almoço interessante, ao ponto da
refeição não ter nenhuma importância.
Inicialmente apresentei o tema de nossa
pesquisa perguntando: “Pastor Saturo,
a Energia da Itaipu Celestial foi
instalada em Tóquio no Japão”?
Obviamente foi necessário explicar a
interpretação da analogia da “Itaipu”, em
relação com a maior potência hidrelétrica
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do mundo a . O, “Itaipu Binacional”
cient ista e pastor imediatamente
entendeu a pergunta e sabia o que eu
desejava saber:
“O poder do Espírito Santo chegou ao
Japão e à sua vida”?

“A pedra que canta” foi ouvida

através de um grupo de estudantes

Eu apenas conclui a pergunta da
entrevista, quando Karemoto começou a
relatar sua experiência dizendo:
“Aos 17 anos de idade, estudando na
Hiba High School em Tóquio, um grupo
de estudantes denominado de “Born
Again” = “Nascidos de novo”, evangelizou
no colégio onde eu estudava.
Os jovens me desafiaram solicitando
que eu abrisse a Bíblia em Luc. 9: 23
onde diz: “Jesus dizia a todos: Se alguém

quiser acompanhar-me, a sinegue-se

mesmo, etome diariamente a sua cruz

siga-me”.
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Esse triplo desafio de Jesus: Negar-se
a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo,
me fez tomar uma decisão definitiva
aceitando o Evangelho de Jesus”.
Ao ouvir essas palavras, coloquei
minha mão no ombro do
p a s t o r K a r e m o t o ,
dizendo: “Saturo, através
dessa Palavra, a Energia
Celestial chegou a sua
alma, em Tóquio no
Japão”.
“Itaipu – A pedra que
canta”, soou como se fosse cântico
celestial aos ouvidos do estudante Saturo
que mudou a sua vida, como mudou a
vida do gangster de Singapura na
prisão.
O jovem Karemoto não procurava um
evangelho de prosperidade, nem
promessas de riquezas ou uma vida sem
problemas. O jovem desejava o
caminho, a verdade e a vida, aceitando
levar a sua cruz todos os dias, seguindo
ao Mestre. João 14:6.
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S a t u r o s e g u i u s e u s e s t u d o s
normalmente, se formou em ciências
físicas com pós-graduação, mas ao
conclu i r seus estudos, sentiu o
chamado de Deus para o sacerdócio
pastoral e teve a oportunidade de
estudar, a partir de 1974 até 1984, nos
USA. Por essa razão seus amigos o
c o n s i d e r a v a m a p e s s o a m a i s
abençoada do mundo.
Porém, em 1982 Saturo sentia como se
fosse à pessoa mais miserável do
mundo, sofrendo saudades de sua
pátr ia, quando caiu em profunda
depressão, como mestre em ciências e
teologia.
Em seu sofrimento, Karemoto leu o livro
de Victor Frankl, um judeu austríaco,
sobrevivente do holocausto de Hitler
emAuschwitz.
O escritor descobriu três virtudes que
ajudaram as pessoas em sofrimentos
extremos, que são: Oração, cântico e o
humor.
A “receita” dos sobreviventes, quando
estavam morrendo de fome, sede e maus
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tratos no campo de concentração
nazista, fez Saturo Karemoto vencer sua
depressão.
Ele foi considerado uma das pessoas
mais privilegiadas do mundo, mas estava
agonizado em sua alma, até que
descobriu os segredos da oração, do
louvor e do humor.
O Pr. Saturo Karemoto re la tou
exemplos de pessoas que ainda,
recentemente, foram libertadas da
depressão, praticando a oração o
cântico o humor, em circunstâncias
agonizantes.
Você está sem luz, sem água e sem
energia para vencer a agonia de sua
alma?

Ore ao Senhor! Cante louvores
e tenha humor.

Foi emocionante
o u v i r a s
experiências do
P r. K a r e m o t o ,
com seus 65 anos
d e i d a d e ,
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descobrindo que: A “Energia da Itaipu
Celestial” tocou sua vida estudando no
Japão e lendo o livro de um austríaco que
estava morrendo emAuschwitz.
Novamente experimentei o que escrevi
no livreto anterior, pág. 10 falando de,
pessoas que entrevistamos no Paraguai:

A “Energia” de Deus é simples

como o orvalho e perigosa como

a linha de alta tensão da rede de

energia elétrica.

Assim aconteceu no batismo de Jesus,
na vida do gangster na prisão em
Singapura, ( no coração dopág 06 – 14)
estudante Saturo no Japão, e também
pode acontecer em sua vida, meu irmão.
A através da“Energia Celestial”,
pequena “Itaipu” do livreto em suas mãos
é capaz de transportar sua vida, das
trevas para a luz celestial.
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A “Eletricidade” da Itaipu

Celestial chegou à Paris

Nem mesmo em sonhos eu teria
imaginado que poderia participar mais
uma vez de um Congresso Mundial.
Quase se i s anos após a g rave
complicação cardíaca, recebi o convite
de honra para participar do Congresso
Mundial, na cidade de Anderson, IN,
USA.
Ao me deparar com os semblantes de
diferentes raças e cores, com os olhos

repuxados que sorriam para mim, como
para um irmão de quem estiveram
separados por longos anos; pude
entender que de fato eu estava num
Congresso Mundial de minha igreja.
A surpresa ficou ainda maior, quando eu
perguntei: “Irmão você conheceu a
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Energia da I ta ipu Celest ia l na
França?” Imediatamente o entrevistado
c o m e ç o u a f a l a r d o p o d e r d a
“ e l e t r i c i d a d e ”
celestial, que tocou
sua vida.
Michae l Fega l i
nasceu no Líbano,
foi católico praticante e na faculdade em
E s t r a s b u r g o , n a F r a n ç a , f o i
transformado pela “eletricidade”
celestial.
(No idioma inglês usei a palavra “eletricidade”, pois isso dava
uma compreensão imediata para nossa analogia).

Como a “eletricidade” celestial
chegou à vida de Michael Fegali?

Michael respondeu: ‘‘Desde a minha
infância eu fui dedicado à religião,
praticando os ensinamentos católicos.
Eu participava das missas e observava
fielmente todas as ordens da igreja.
O povo da vila onde residíamos me deu
o apelido de 'santo', porém com tudo isso,
eu sentia profunda tristeza por falta de
certeza da salvação.
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Durante a Guerra do Líbano, em 1976,
eu fui soldado do exército libanês e tive
momentos de extremos perigos, mas fui
salvo de modo sobrenatural.
Mais tarde fui estudar em Estrasburgo
na França. Durante os estudos encontrei
um grupo de jovens cristãos, que me
falaram do enovo nascimento pela fé
de uma relação pessoal com o Senhor.
Até aquele momento, eu lia apenas os
quatro Evangelhos da Bíblia, por
curiosidade histórica e cultural, porém os
outros livros da Escritura me aborreciam.
Certo dia, após o estudo bíblico com o
grupo de estudantes de Estrasburgo,
estive lendo minha Bíblia em casa.
E nisso eu repentinamente entendi, que
tudo quanto estava escrito na Escritura,
foi enviado para mim pessoalmente.
Então algo fantástico aconteceu: Meus
olhos foram abertos, minha mente
compreendia e em mim nasceu:
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Um enorme interesse pela

leitura da Escritura.

Isso foi tão forte, que comecei a ler o
Novo Testamento ao meio dia e não parei
antes de concluir a leitura á uma hora da
madrugada.
Uma profunda paz sobreveio à minha
vida e encheu o meu peito, pois entendi
que poreu estava salvo pela graça,
haver experimentado o novo nascimento.
João 3:3.
No dia seguinte fui relatar minha
experiência com Deus para o grupo de
jovens franceses e três meses mais tarde
fui batizado. Posso dizer que, a partir
daquele dia vivo uma vida nova com o
Senhor.
Em 1983 inicie i meus estudos
teológicos e em 1989 assumi o
ministério pastoral da Igreja em Paris.
Sirvo ao Senhor Jesus Cristo com muita
felicidade, a quem pertence toda honra e
toda glória.Amém.’’

Michael Fegali pastor em Paris, França.
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A Itaipu celestial chegou ao
Sul da Argentina?

No dia de Pentecostes a “Energia da
Itaipu Celestial” aochegou do céu
mundo, em Jerusalém, na Palestina. At.2:
1- 47.

Na Convenção Mundial nos USA,
encontrei a “Energia Celestial” vindo de
Singapura, do Japão, França... e alguns
dias após retornar dos
USA, v i a j amos pa ra
Argentina e encontramos
Suzi, uma senhora de 42
anos de idade, que veio da
província de Santa Cruz,
próx imo a Tier ra del
F u e g o , d o S u l d a
Argentina, à Misiones, no Norte da
Argentina e nos relatou a história de uma
“ I t a i p u c e l e s t i a l ” q u e j a m a i s
imaginávamos existir.
Quando Suzi nasceu, sua mãe a tomou
em seus braços e foi de casa em casa,
oferecendo ela para adoção.
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Ao chegar à casa de uma família que já
tinha 11 filhos, os irmãos de 13 e 14 anos
de idade, olharam para a criança recém-
nascida e disseram: “Mãe, vamos ficar
com ela, é tão linda, nós cuidamos dela,
você apenas precisa nos auxiliar”.
Dessa forma Suzi foi adotada por uma
família pobre e numerosa.
Aos nove anos de idade, Suzi saia
batendo de porta em porta, pedindo por
algum trabalho que ela pudesse fazer,
para ganhar sua comida. Mas, a mãe
adotiva lhe havia dito: “Suzi, nunca se
aproxime de homens, eles podem lhe
fazer um mal muito
grande.”
Certo dia ela chegou a
uma casa e um homem
estava no portão, mas
e l e p a r e c i a n ã o
r e p r e s e n t a r a l g u m
perigo, pois a menininha
viu a esposa e uma vovó, assim arriscou
perguntar: “Senhor, tem algo que eu
posso trabalhar em sua casa”?
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O homem respondeu de forma rústica:
“E o que você acha que já pode fazer com
essa idade?” A menina respondeu:
“Posso passar um pano na casa e lavar a
louça”.
O estranho convidou a menina a entrar
em sua casa, para comprovar que já
sabia fazer esses trabalhos, mas
perguntou: “Você já tomou o café da
manhã?” Ela disse que não. Então a
família serviu a mesa do café, com pão,
doce para passar no pão, manteiga, tanta
comida que ela comeu mais que o
necessário, pois precisava aproveitar
essa oportunidade. elaNo dia seguinte
voltou à mesma casa e novamente foi
recebida. Assim aconteceu por vários
dias, até que o homem estranho
perguntou, se ela aceitaria ser a filha do
casal. Suzi aceitou e cresceu naquela
casa.
Porém, a primeira ordem da nova adoção
foram duas questões inegociáveis:
“Frequentar a escola e aos domingos
não faltar nos cultos da igreja.”
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A menina se tornou rebelde

Aos 15 anos de idade voltou gestante da
rua, aos 18 teve outro filho e não
demorou, quando nasceu o terceiro filho.
Porém, o pai adotivo não perdia a
paciência, nem o amor para com a filha,
nem para com os seus três filhos. Ele
acariciava as crianças como se fossem
seus netos mais queridos, dizendo para
sua esposa já enferma: “Vamos cuidar
deles, pois eles vão cuidar de nós quando
estivermos idosos.” (O casal não tinha
filhos.)
Com essa filha adotiva, o homem já
idoso, frequentava fielmente a sua igreja,
mas todos lhe olhavam desconfiados
questionando: “Vovô, o que está
acontecendo em sua casa”?
Com essas dúvidas ninguém recebia a
mãe e seus três filhos com amor na igreja,
o que foi muito dolorido para a Suzi e as
crianças.
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Os anos passaram e faleceu a vovó,
também faleceu a esposa e o homem
idoso ficou sozinho.
Porém, Suzi havia obedecido ao menos
uma das exigências: Ela estudou e foi
obrigada pelo pai adotivo, a fazer o curso
de enfermagem. Mais tarde Suzi casou-
se com um engenheiro alemão, com
quem teve mais uma menina.
O engenheiro foi transferido para o Sul
daArgentina, próximo à divisa de Terra do
Fogo, onde a família reside atualmente
com seus quatro filhos, e todos estão
cursando a faculdade.
No dia do falecimento do senhor idoso,
a quem eles chamavam carinhosamente
de: = Avô Borke, Natalia e“Opa Borke”,
e u f o m o s a o
sepultamento de
nosso cunhado e
s ó e n t ã o
c o n h e c e m o s a
verdadeira história
que havíamos acompanhado desde os
nove anos de idade de Suzi, mas nunca
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obtivemos a informação verdadeira da
história. Federico Borke foi um uruguaio
de poucas palavras, não dava satisfação
do que agradava ou não.
Após o seu sepultamento, entre
lágrimas de alegria, risos e choros, Suzi,
a enfermeira, com suas três filhas e um

filho, nos revelaram a verdadeira história
do “o homem estranho” que foi uma
pequena e simples, mas “A ITAIPU
CELESTIAL”.
Opa F. Borke, pai e avô adotivo,
“mestre em humildade”, você foi
testemunha de Cristo uma “Itaipu de
Deus” para ajudar e transformar a menina
abandonada em senhora e mãe
respeitosa, que com a ajuda do seu
esposo, o engenheiro alemão, criou os
seus quatro fi lhos como pessoas
formadas e dignas.
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A Energia Celestial pode

transformar também a sua vida

O gangster de Singapura foi trans-
formado pela Energia Celestial no
presídio e se tornou uma “Itaipu” do rio da
água da vida. João 4: 14

Saturo Karemoto no Japão, recebeu a
Energia Celestial quando aceitou:
“Negar-se a si mesmo, tomar sua cruz,
seguindo a Jesus”. Luc. 9:23.

Michael Fegali, na França, recebeu a
Energia Celestial e nasceu de novo lendo
a Escritura Sagrada. João 3: 1- 7.

Suzi, a menina de nove anos encontrou
apenas alguns “Volts” da “Itaipu” de um
homem muito simples, mas ela foi
iluminada com seus quatro filhos. At. 16: 30

– 31.

Você também pode ser iluminado pela

energia Celestial, por mais que esteja no
fundo do “poço”, sem forças e esperança.
Clame a Deus, pelo nome de Jesus e a
Energia Celestial iluminará também a sua
vida, agora mesmo. Mário Hort

Carimbo
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