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20 Condutores - 10,5 m de Diâmetro, 142,2 m de
Comprimento - 700 mil Litros por segundo de descarga.

Junto a Ponte da Amizade, encontramos uma “Luz da Itaipu
Celestial”, que nos levou a este panorama desde o Paraguai.



Dados da Itaipu Binacional

A Vazão máxima do vertedouro da
Itaipu (62,2 mil metros cúbicos por
segundo) corresponde a 40 vezes a vazão
média das Cataratas do Iguaçu.
A vazão de duas turbinas da Itaipu (700
m cúbicos de água por segundo cada)
corresponde a toda vazão média das
Cataratas.
A altura da barragem principal (196m)
equivale a altura de um prédio de 65
andares. O Brasil teria de queimar 434
mil barris de petróleo por dia para obter
em plantas termelétricas a mesma
produção de energia da Itaipu.
O volume de escavações de terra e rocha
em Itaipu é 8,5 vezes superior ao do
Eurotúnel, que liga França à Inglaterra.
O total produzido por Itaipu seria
suficiente para suprir, por aprox. 71 dias,
o consumo de energia elétrica de todo o
Brasil, que em 2007 atingiu um patamar
histórico 476.947.384 MWh.
Fontes de referência: ITAIPU BINACIONAL,
ANEEL, IBGE, FGV, ONS.
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Existe Energia da Itaipu
Celestial na Ponte da Amizade?

A Ponte da Amizade é
uma das fronteiras
mais perigosas da
América do Sul, pelo
contrabando, como
“corredor” de drogas e
armas entre o Brasil e
o Paraguai.
Ser ia possível encontrar alguma
“lâmpada” movida á energia da Itaipu
do céu, num lugar de tanta perversi-
dade?
Ainda na BR 277, próximo ao pedágio de
Santa Terezinha do Itaipu, encontramos
uma operação da polícia da fronteira, que
investigava cada veículo e o pátio da
Polícia Rodoviária Federal está lotado de
motos, veículos de passeio, caminhões e
ônibus apreendidos. Por que procurar
uma “lâmpada” movida á energia do céu
no caminho da contraversão e do crime?
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Após cruzar a Ponte da Amizade, não
tive a mínima esperança de ter a ousadia
para entrevistar alguns dos homens da
fronteira paraguaia. Então o Espírito
Santo entrou em ação: Logo após fazer
a documentação para nossa viagem até
Assunção, ao perceber que a VAN estava
em lugar seguro, coloquei terno e gravata
e saímos à procura de um lugar que
desse um panorama perfeito para a
filmagem e mostrasse a Ponte da
A m i z a d e d e s d e o P a r a g u a i .
Caminhamos alguns metros e logo
e n c o n t r a m o s o q u eS r V i c t o r,

imediatamente se dispôs a nos levar
pessoa lmente até o ponto mais
panorâmico diante da ponte para a
filmagem. Antes de iniciar a gravação, o
Sr Victor contou sua experiência com
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a “Energia da Itaipu celestial”.
Há menos de três anos, repentinamente
ele recebeu o comunicado, que os
médicos detectaram um tumor no crânio
de sua esposa. A partir daquele instante,
a vida de sua família foi fortemente
abalada e mudou totalmente.
Os médicos solicitavam o valor de 25
mil dólares, para fazer a cirurgia e
haveria pouca chance de vida para algum
resultado positivo.
Ao relatar sua experiência, o coração do
Sr. Victor estava cheio de emoção e logo
no início do diálogo ele disse: “Eu estou
com um único propósito em minha vida,
que é de fazer o bem e exercer a bondade
em minha comunidade. Fui presidente, e
agora sou vice da Associação de
Segurança de 23Associações de bairros,
com mais de 4.000 mil associados, para
cuidar da segurança de nosso povo. As
autoridades não podem cuidar da
segurança, pois não vivem com Deus e
eles mesmos são...”
O homem estranho que conhecemos
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logo após cruzar a Ponte da Amizade,

disse emocionado: “Minha falecida mãe
nos educou no temor de Deus e todas as
noites antes de adormecer e ao acordar
pela manhã, tivemos que rezar como
católico fiéis. Esse foi um legado firme da
fé que nossa mãe nos deixou.”
E Victor continuou: “Ao receber a

notícia do tumor de minha esposa,

soubemos que haveria uma última
tentativa de fazer uma cirurgia em
Buenos Aires. Tomamos um ônibus e no
meio da viagem a esposa teve fortes
convulsões. O ônibus parou, chamamos
uma ambulância e tivemos que ficar num
hospital na cidade de Santa Fé, na
Argentina, por quatro meses. Porém, os
médicos não podiam fazer nada por
minha esposa, porque a cirurgia seria
fatal. Neste tempo tivemos visita de

diferentes igrejas que clamaram a

Deus por minha esposa.
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Certo dia os médicos chegaram com
vários raios-X e nos mostraram que não

havia mais nenhum vestígio do tumor

na cabeça de
minha esposa.
R e t o r n a m o s
para Ciudad del
E s t e e o s
m é d i c o s d e
nossa cidade disseram: 'Vocês podem
dec larar com toda cer teza, que
aconteceu um verdadeiro milagre'”,
concluiu o Sr. Victor.
Blanca, a esposa do Sr Victor continua
administrando sua loja normalmente,
onde ela já trabalha há 20 anos, num
bairro de Ciudad del Este.
Existe uma “lâmpada” que brilha pela
Energia da Itaipu Celestial em Ciudad del
Es te? S im, Na ta l i a e eu fomos
“iluminados” por essa energia celestial,
que brilhou do semblante da primeira
pessoa entrevistada, após cruzar a Ponte
daAmizade para o Paraguai.
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Capítulo I
O que é a Itaipu Celestial?

Um soldado da Polícia Rodoviária
Paraguaia parou
nosso veículo, na
BR entre Foz do
Iguaçu e Assunção,
solicitando nossa
documentação. Os
soldados nos atenderam gentilmente,
como o fizeram conosco durante mais de
40 anos, no país vizinho.
Antes de nos despedir, perguntei a um
soldado: “Señor, Usted puede nos
decir lo que representa la Energía de
Itaipu del cielo?”
Neste instante outro soldado aproximou-
se do veículo, desejou saber a pergunta e
tinha sua resposta na ponta da língua,
dizendo: “Sem a Itaipu do céu, não
existiria a Itaipu Binacional.” E
concluiu: “Sem a energia da Itaipu
celestial eu não teria condições de ficar
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aqui (sapateando ele disse) durante 12
horas por dia, fazendo o meu trabalho”.
O soldado permitiu as carretas viajar sem
parar, porque desejava responder a
pesquisa para o nosso tema.
Ele sabia que, não existiria o Rio Paraná,
n e m a R e p r e s a d e I t a i p u , n ã o
conheceríamos Itaipu a hidrelétrica e
também que, ele pessoalmente não teria
forças físicas para mover o seu corpo
sem a energia de Deus.
Soldado paraguaio, aceite nosso muito
obrigado por sua resposta gentil, de
impacto para montanhas, vales, rios, e
para todos os seres humanos.
Ainda outro policial disse: “Sem a
energia celestial não teríamos a chuva
que forma os rios”.
Essas respostas representam “pepitas
de ouro” que colhemos nas palavras de
policiais rodoviários paraguaios.
Doca, nossa costureira, disse: “Itaipu
Celestial” tem mais “água” que a
represa da Itaipu Binacional.
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Energia que o povo conhece
na rua

Fazemos reportagens para saber o que
o povo sabe na rua, no comércio, nos
escritórios... Nosso objetivo é comentar
suas palavras e, se possível, responder
as dúvidas e críticas que encontramos
contra temas que
queremos abordar.
O que significa a
“energia celestial”
na noite escura
junto à rodovia para
Madalena, uma senhora que precisa
alimentar sozinha os seus dois filhos, ela
disse: O“La vida aqui es muy difícil.”
que esta senhora sabe da “energia do
céu ”? Descob r imos que a lguns
ambulantes vendiam apenas água
quente e outros ofereciam chipas
paraguaias assadas num espeto de
madeira, mas ela nada sabia da “luz da
Itaipu do céu”, que poderia iluminar sua
vida.
Ecos da Liberdade
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Energia que a Bíblia conhece é: o

Pai, o Filho e o Espírito Santo

Simone, uma senhora luxemburguesa,
no hall do hotel em Veneza, Itália, disse
indignada: “Nós não cremos em Deus, veja
o que os religiosos ensinam, falando de um
'Espírito Santo' isso é absurdo...”
Já passaram mais de quatro meses, mas
ainda estou chocado por ouvir essas
palavras. O pecado contra o Espírito Santo
é imperdoável, mas faltou conhecimento à
senhora luxemburguesa, por essa razão
convidamos os leitores a conhecer a
“Energia da Itaipu” de Deus.
A “Energia” de Deus é simples como o

orvalho e perigosa como a linha de alta

tensão da rede de energia elétrica.

O Espírito Santo é Deus em Jesus e está
conosco todos os dias, até a consumação
dos séculos. Mt. 28: 20 – João 14: 16 – 19.

Deus está no céu, Jesus a sua direita e a
Energia – o Espírito Santo no templo de
nosso corpo. Rom. 8: 34 - 1. Cor. 6:19.
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Viagem movida a Energia da
Itaipu Celestial

Logo após perder a maior parte de
minha força cardíaca, perguntei de
forma agonizada ao Senhor: “Por que o
Senhor me deixou com vida”? A resposta
do Senhor foi imediata e muito amável:
“Você não está tendo condições de
escrever ainda”? Esse foi um dos
diálogos mais indescritíveis que tive com
o Senhor.
A g o r a , a p ó s q u a s e s e i s a n o s ,
percebemos a força da “Energia
Celestial” movendo nossas viagens à
Europa, USA, Manaus, Porto Alegre..., e
assim foi também no embarque para
Assunção.
As malas estão sempre prontas e de
repente, estávamos a caminho da capital
do Paraguai. Porém, a “bagagem”
principal de cada viagem, é o tema a ser
escrito. De repente, ao amanhecer da
segunda-feira o Espírito Santo inspirou o
tema para este livreto, e poucas horas
m a i s t a r d e , j á e s t á v a m o s e m
C a m p o 9 – D r J u a n E u l o g i o
Ecos da Liberdade
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Estigarribia, no Paraguai. A apenas
120 km de Foz do Iguaçu, onde
c h e g a m o s à
Churrascaria de
C o r n é l i o e
Zenaide Al f f ,
q u e n o s e m -
prestaram um
celular do Paraguai , para nossa
comunicação no país.
Após 40 anos de ministério, temos
amigos em Londres, Roma, Suíça,
Alemanha, Espanha... O que sentimos
pela amizade, durante 10 dias em Nova
York e agora a apenas 300 km de nossa
casa, é uma das maiores forças da
“Energia Celestial”, que nos permite
viajar.
N ã o s e p o d e d e s c r e v e r o q u e
representou o diálogo com Cornélio e
Zenaide, que nos convenceram a receber
o “churrasco da fraternidade”, às 4h00 da
tarde.
A “Energia de Deus” parecia ser a luz
celestial sobre aquela mesa, entre
a m i g o s , q u e n u n c a t i v e r a m a
oportunidade de dialogar sobre assuntos
divinos.
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O que é “Energia Celestial”?

Irineu meu mano, chamou minha
esposa pelo Skype e perguntou: “Onde
vocês estão?” Nós respondemos: “Em
Assunção na capital
do Paraguai.” Ele não
pôde acreditar, pois
a i n d a a p o u c o
estivemos em casa.
Então perguntamos:
“Você sabe o que
representa a Energia
da Itaipu Celestial?
Agora é sua vez de
responder, o que você
diria”?
Irineu respondeu pelo Skype e melhorou
sua frase por um E-Mail, afirmando: “A
energia da Itaipu celestial é aquela que
nunca entrou em blackout, desde a
fundação do mundo Esta 'Energia' foi.
capaz de cr iar o mundo e suas
maravilhas e algum dia vai destruir o céu
e a terra, colocando um fim em tudo que é
material. 2. Ped. 3: 7 – 10 e Mt. 24: 25.
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Mas, esta 'Energia' será presenteada
somente para aquele que a aceita pela
fé, e no final de sua vida ele herdará o
gozo da luz eterna.” Irineu Hort
A Bíblia descreve este gozo celestial: “A
cidade não precisa de sol nem de lua
para a iluminarem, pois a glória de Deus
brilha sobre ela e o Cordeiro (Jesus) é o
seu candelabro... As suas portas não se
fecharão, porque ali não haverá noite...
Porém, nela não entrará nada que seja
impuro nem alguém que faça coisas
vergonhosas ou que conte mentiras.
Entrarão na cidade somente as pessoas
que tem o seu nome escrito no Livro da
Vida, o qual pertence ao Cordeiro”.
Apc. 21:22 – 27

A “Itaipu Celestial” é o trono da
graça de Deus.

O Espírito Santo é a “Energia”
que age no mundo em nome do

Pai e do Filho.
João 16: 13, João 14:16.
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CAPÍTULO II

Como a Energia da Itaipu
Celestial pode chegar à uma

cidade?

Abrindo o computador no hotel em
Assunção, nosso quarto ficou como
“iluminado” pela Energia Celestial, que
br i l hou de Jard im Amér ica , da
Argentina, ao ver
a s f o t o s d a
v i a g e m d e
evangelismo, do
p a s t o r I s a i
Marcelo Hort e
sua equipe de jovens.
Isai escreveu do evento: “O impacto
das foças divinas é sentido claramente
quando saímos para evangelizar. Tenho
percebido que a 'Energia Divina' só entra
em ação em nossa vida quando
permitimos esta 'Força' fluir através de
nossa ação. só éAssim como na Itaipu
gerado energia a partir do momento que
Ecos da Liberdade
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as águas correm pelos condutores e
movem as turbinas, também nós só
s e n t i m o s o
poder de Deus,
q u a n d o
recebemos e
liberamos essa
'Energia', para passar por nós em direção
a outras pessoas.
Não sentiremos 'o poder de Deus'
mantendo a Energia na 'barragem' de
nosso coração.
Nós saímos com o
grupo de jovens em
direção à Jardim
A m é r i c a , n a
Argentina e nosso alvo foi realizar um
culto evangelístico no sábado à noite e
comemorar os 52 anos da igreja, no
domingo pela manhã.
Durante o culto evangelístico sentimos
o Espírito de Deus tocando os corações
naquele ambiente e naquela noite várias
pessoas aceitaram Jesus Cristo, como
seu Salvador pessoal.
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Após o culto os 40 jovens foram
hospedados nas
casas de irmãos da
Igreja de Jardim
Amér ica . Fomos
recebidos como se
sempre fizéssemos
p a r t e d a q u e l a s
famílias. E de fato
somos todos da
Família de Deus. Ao
retornar da viagem,
um sorriso diferente estava estampado
no rosto de cada jovem. Nesse final de
semana nós sentimos a 'Energia
Celestial' fluir através de nossas vidas”.
Isai Marcelo Hort
J e s u s d i s s e : “ M a s ,
recebere is poder ao
d e s c e r s o b r e v ó s o
Espírito Santo, e sereis
minhas testemunhas
tanto em Jerusalém como
em toda Judéia e Samaria e até os
confins da terra." (Atos 1:8)
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A Energia Celestial chegou à
Guarambaré - Assunção

Viajamos à Assunção, para saber se
existem “cabos” da Energia Celestial
que chegaram
a t é a c a p i t a l
paraguaia.
O q u e n ã o
s a b í a m o s f o i
que, a sobrinha
Adriana e Gilberto Abadie e o filho Josué,
residem emAssunção.
Eles nos visitaram no hotel e Gilberto
i m e d i a t a m e n t e
relatou a história, da
“Energia da Itaipu
C e l e s t i a l ” q u e
chegou ao seu pai,
que foi um alcoólatra,
até poucos meses antes do nascimento
de Gilberto. A entrevista que Gilberto
gravou, é como a narrativa da “Energia”
que foi trazida por duas “funcionárias” da
Itaipu Celestial. Entrevista na sua íntegra:
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Mário: Gilberto, a

“Energia Celestial”

chegou à cidade de

G u a r a m b a r é ,

Assunção?
Gilberto: Sim a Energia do Espírito
Santo chegou através do “cabo” que
Deus conectou pelo Espírito Santo ao
meu pai Francisco. Ele teve uma infância
difícil, em pobreza e abandono por falta
de carinho de seus pais, no interior do
Paraguai. Logo após chegar à capital,
meu pai conheceu minha mãe, eles se
casaram, mas o pai caiu no mundo do
alcoolismo. Tiveram sete filhos, sendo eu
o terceiro.
P o u c o s m e s e s a n t e s d o m e u

nascimento, duas irmãs da Iglesia
Hermanos Menonitas, chegaram à casa
de meus pais, na cidade de Guarambaré
e meu pai aceitou a Jesus como seu
Salvador pessoal, deixou dos vícios, e se
dedicou mais a sua família, porém a mãe
particularmente, se converteu apenas
Ecos da Liberdade
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para agradar ao esposo e não tomou uma
decisão sincera.
Para acontecer uma conversão

sincera de minha mãe, teve que
acontecer algo trágico na família. Isso foi
minha grave enfermidade. Fui internado
num hospital durante muitos meses, por
broncopneumonia.
Quando minha mãe já estava exausta,
pelos 8 meses de minha enfermidade,

ela fez uma oração dizendo a Deus:
“Senhor, se é de SUA vontade, leva o meu

filho ou lhe conceda saúde levantando-o

desta enfermidade, mas seja qual for a

SUA decisão, eu quero seguir os SEUS

caminhos a partir de hoje. Porém, se

concedes saúde ao meu filho, eu o entrego

para que lhe pertença, Senhor.”

Mário: O que significa a atitude de sua

mãe nesse momento crítico para a sua

vida, Gilberto?

Gilberto: Essa foi uma herança muito
grande que eu recebi. Dessa forma
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minha mãe estava disposta a me educar
nos caminhos do Senhor, me levou à
escola dominical dos Irmãos Menonitas,
e assim eu conheci a Palavra de Deus na
infância. Porém, aos 14 anos de idade eu
aceitei ao Senhor Jesus, como meu
Salvador pessoal e desde aquele
momento, comecei a viver uma vida
nova, conhecendo o significado da
história que minha mãe contou de sua
salvação e da oração pelo meu futuro.
A história da salvação de nossos pais

foi de grande valor para os nossos
familiares, porque eles nos conduziram
desde a tenra infância, pelos caminhos
do Senhor. Este é um valor incalculável
para nós os seus filhos, pois é a obra do
Espírito Santo. (A Energia da Itaipu
Celestial).
Isso não significa que não passei por
momentos de dúvidas, desânimos e tive
a oportunidade de seguir por outros
caminhos, mas o Senhor me deu as
Ecos da Liberdade
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forças para entender o SEU chamado
para minha vida. Desta forma tive a
oportunidade de estudar teologia.
Mário: Gilberto, o que teria acontecido,

caso a “Energia Celestial” não tivesse

sido 'instalada' na alma de seu pai?
Gilberto: É essa pergunta que já nos
fizemos com todos meus irmãos: onde
estaríamos sem a decisão de nosso pai?
Para minha família foi uma bênção
tremenda, pois minha mãe e todos os
meus irmãos receberam a salvação,
também primos e tios receberam essa
herança. Apesar de dificuldades que
passamos, essa foi a melhor decisão
que todos nós tomamos. Estamos
agradecidos a Deus pela ação do Espírito
Santo.
A ação e transformação interna se
demonstram pelo perdão e o amor sem
segundas intenções. Digo isso, porque
em nossos dias, se fala muito do Espírito
Santo com demonstrações externas de
emoções. Que também tem seu lugar
correspondente, mas o poder do
Espírito Santo que eu vi na vida de
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meu pai, que foi uma pessoa violenta e
foi transformada, sendo hoje o pai que eu
tenho agora, essa foi a “Energia
Celestial” que ele recebeu. Ele não é
u m a p e s s o a m u i t o p r e p a r a d a
academicamente, mas com uma vida
intocável diante de seus filhos, um
homem manso e respeitoso, que se
sacrifica pelos seus filhos. Essa é a obra
da Energia que emana do Espírito Santo.

Mário: Vejo nessa história a obra de uma
“subestação” da Energia Celestial da
igreja, que mandou seus missionários
para a cidade de Guarambaré.
Eles instalaram os primeiros “cabos” da
Energia Celestial na cidade e pouco a
pouco, as “luzes” começaram a brilhas
em Guarambaré.
Quando Gilberto nasceu, já havia “luz
da energia Celestial” na alma de seu pai,
pois ele aceitou a instalação destes
“cabos”, através dos ensinamentos de
duas irmãs da igreja e assim elas
conectaram a “Energia Celestial” à alma
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do irmão Francisco Abadie. Quando
Gilberto nasceu, a casa já possuía essa
“energia” divina.
A mãe havia aceitado a energia celestial,
apenas para agradar o ex-alcoólatra,
porém mais tarde, a Energia de Deus
tocou também a sua alma, quando ela
clamou ao céu na angústia de morte
certa, por seu filho Gilberto.
Esse é um fato muito importante de
nosso tema: O pai não pode receber a
energia celestial para o coração de sua
esposa, nem para os filhos. Todos devem
conectar-se pessoalmente através de um
pedido individual, que devem fazer para a
“Itaipu Celestial”.
Passados 31 anos, tenho o privilégio de
receber aqui num
quarto de hotel, o
sobrinho que é
pastor e capelão
de um colégio em
Assunção.
Sua mãe teve que passar por momentos
de fortes desafios, mas foi assim que ela
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conheceu a “luz da Energia celestial”,
com sinceridade. Então sim, toda a casa
foi iluminada por essa “Energia celestial”,
inclusive o quarto do hotel, onde Gilberto
narrou a sua experiência.
Mário: Gilberto, essa Energia Celestial
também trouxe algum “choque” para
pessoas que não conheciam essa
Energia?
Gilberto: No princípio da decisão de
nossos pais, os familiares chegaram a
nos perseguir, foi até necessário mudar
para outro lugar por algum tempo, mas
logo voltamos. Atualmente, quando eles
estão em problemas famil iares e
conjugais, aqueles que foram contra nós,
chegam para minha mãe e pedem
conselhos, porque eles
notaram a mudança e a
bênção que temos em
seguir a Cristo.
Mário: Evidentemente
“Energia da Itaipu Celestial”
causa choques, alguns até
podem se sentir atingidos,
Ecos da Liberdade
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dizendo: “O que aconteceu com nosso
tio? Antes bebia conosco e agora só vai à
igreja...”
A Energia Celestial trás “choques” de
cultura e convivência, mas quando alguma
residência fica iluminada, todos vizinhos e
familiares observam essa luz e então há
uma grande admiração e muitos vizinhos e
amigos também solicitam a “instalação”
dessa energia em sua própria casa.
Amigos leitores, vocês não tem ideia do
que significa para mim pessoalmente,
estar sentado diante de
um jovem de 31 anos
d e i d a d e , u m
paraguaio, de estatura
alta, forte, saudável,
com seu filho e esposa,
servindo ao Senhor!
É motivo de grande alegria, estar em
Assunção no Paraguai, e perceber a
“Energia da Itaipu Celestial”, com suas
luzes brilhando sobre Guarambaré e os
familiares de meu sobrinho, quando o
quarto do hotel parece estar iluminado
com a entrevista que gravamos aqui.
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CAPÍTULO III

O que fazer quando surge um

Blackout em minha vida?

Na página 13 afirmamos que: “A Energia
da Itaipu Celestial nunca teve um
blackout, desde a fundação do mundo”.
Isso não significa que nunca poderá

faltar energia para algum crente.

Ao retornar de Assunção, chegando a
Campo 9 – Dr Juan Eulogio Estigarribia,

fotografamos uma placa com o letreiro
gigante, mas desbotado que dizia:

“No cometeras adulterio.”

Parabéns paróquia
San José Obrero.
Corrigindo apenas
o número que não é
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o 9°, mas é o 7° mandamento. Este

letreiro deveria estar diante de cada

Motel.

O blackout acontece ainda antes
da consumação do adultério

Não é só nos motéis e prostíbulos que se
comete adultério, também entre casais
amigos, cantores de
c o r a i s c r i s t ã o s ,
s a c e r d ó c i o s ,
bispados...
Uma das maiores
tragédias, que apaga todas as luzes em
famílias, igrejas, nos palácios dos
governos, é o sexo fora do matrimônio.
O apagão da luz celestial é uma agonia
que deixa homens e mulheres, de alma
nobre, na total escuridão.
Imediatamente após o primeiro passo da
traição, começa a escurecer diante dos
olhos, e a “Itaipu Celestial” faz tremer
corpo e alma e logo a luz celestial se
apaga na alma do pecador.
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Jesus disse: “Quem olha para uma
mulher com intenção impura no coração,
já adulterou com ela”. Mt. 5: 28.

Um homem mortal pode reacender
a Energia da Itaipu Celestial?

Jamais eu escreveria essa pergunta se
a resposta fosse “não”.
Escrevo essas linhas, após passar
alguns dias novamente em nossa
residência. O Stress da viagem foi forte
para minha pouca saúde e enquanto
repousava um pouco, soou o telefone.
Acordei para viver um dos momentos
mais preciosos de meu sacerdócio,
religando a “Luz da Itaipu Celestial” na
alma de uma pessoa.
Desejo celebrar no céu, com os anjos e
com o próprio Salvador Jesus, a graça
que ELE nos concedeu, religando a luz
celestial na alma de uma pessoa.
Como sacerdote do Altíssimo, tenho o
sublime direito-dever de sigilo, portanto
não posso descrever a “luz” que brilhou
via telefone DDD, ao simplesmente
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mencionar a “Energia da Itaipu Celestial”
do mais novo tema que eu estava
escrevendo. O fato de mencionar o tema,
ao retornar das pesquisas de Assunção,
fez acender as luzes da graça de Deus
sobre a vida de uma pessoa, com quem
eu procurava falar durante 20 anos.
Posso apenas revelar o que a pessoa
disse no final do diálogo: “Pastor, se você
me presenteasse com dez casas ou dez
veículos novos, eu não teria o que tenho
agora, através do diálogo e da oração
pelo telefone”.
Em nosso tema mencionamos sempre
a “Itaipu” celestial. Por que ITAIPU?
Porque Itaipu Binacional é sinônima de
Energia, força, luz e vida que é liberada
por instrumentos da física terrena.
A Energia não é visível, porém
poderosa e i lumina mi lhares de
residências, cidades, ruas e move a
indústria, o comércio...
A “Energia Celestial” do Espírito Santo
é infinitamente mais poderosa, pois ela
ilumina e pode dar vida eterna, ao
coração que morre, mas a Energia
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Celestial não se acaba eternamente, na
alma de quem a recebe.
Jesus disse: “Os homens só podem
reproduzir a vida humana, mas o Espírito
Santo dá vida eterna.” João 3:6 -ABíblia Viva.
Você conhece a “Itaipu” que não
precisa de dinheiro ou de seus bens
materiais e pode iluminar a vida de sua
eternidade?
A Escritura diz: “Por que vocês vivem
gastando vosso dinheiro, se esforçando à
toa...”. Is. 55: 1 – 3.

Você está no Norte ou no Sul, na
América, Europa, Ásia ou África? Não
importa a distância, desejo que seu
coração seja iluminado agora mesmo e
que você obtenha o perdão, a paz e a vida
eterna, que Deus mandou através
dessas linhas, para a sua libertação e
alegria eterna.
Você aceita ajoelhar-se ou apenas
fechar seus olhos, no lugar onde se
encontra, aceitando essa Energia
Celestial? Então o Espírito Santo fará
morada em seu coração, dando-lhe a
vida eterna?
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Faça isso em uma simples oração e a
vida nova vai nascer em sua alma pela
fé.Amém.
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