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Energia da Itaipu Celestial III
Para escrever o primeiro livreto de
nosso tema viajamos até Assunção,
Paraguai e trouxemos aos leitores, as
experiências com a de Deus na“Energia”
vida do povo paraguaio.
No segundo tema relatamos da “Itaipu”
de Deus, que tocou a vida do ex gangster
de também de SaturoSingapura,
Karemoto de Michel Fegali dado Japão,
França e de Suzi a ex-menina abando-
nada daArgentina.
Neste tema destacamos as experiências
“Celestiais” da Bíblia e de pessoas de
diferentes partes do mundo.
O que as testemunhas de Cristo de
nossos dias, (At.1:8) experimentam ao
redor do mundo é de grande valor, mas
nada é comparável ao que está revelado
na Escritura Sagrada.
Se ninguém mais tivesse revelações
ou visões celestiais, ainda assim
valeria o que foi revelado na Bíblia
Sagrada.
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Roubou o esposo da cigana

Durante os 70 dias que passamos na
Europa, Elke, uma
senhora da Igreja de
Bremen, convidou
Natalia para tomar
um sorvete e relatou
uma experiência amarga, mas celestial
de seu passado e posteriormente enviou
sua narrativa escrita por ela:
Em 1985 conheci Franjo, que hoje é
meu marido. Na época ele ainda estava
casado com sua esposa, apesar disso
nos ajuntamos. Ele então se separou da
esposa e nós nos casamos. Mas, minha
consciência me acusava com a pergunta:
“O que acontece conosco após a
morte”? No meu interior eu sabia que
Deus existe e me sentia culpada por ter
arruinado um casamento. Apesar de
nunca ter lido a Bíblia, eu conhecia os 10
mandamentos e vivia triste, pensando
que Deus nunca me aceitaria, porém eu
desejava muito de estar com Deus após a
morte.
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Quando estivemos na Sérvia, visitando
a família de meu esposo que é cristã, eu
tive um diálogo com uma prima que me
falou de Jesus Cristo. Então lhe perguntei
como poderia saber que essa é a
verdade?
A prima tinha uma pequena caixa com

versículos bíblicos e pediu que eu
retirasse um para mim. Os versos
estavam escritos em Jugoslavo, por isso
tomei uma Bíblia em idioma alemão, para
ler o versículo retirado, :João 14:6 “Disse-
lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e
a vida; ninguém vem ao Pai, senão por
mim”.
Fiquei muito impressionada em ter uma
resposta assim. Logo a prima tomou
outro versículo, retirando o texto de Isaías

43:1, onde diz: “... Não temas, porque eu

te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és

meu”. Esse foi meu primeiro encontro
com Deus e naquele momento mal pude
compreender o que isso significava.
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“Eu roubava”

Voltando à Alemanha decidi não pecar
mais. Devo confessar que até então eu
roubava. Estando novamente na loja eu
não queria mais roubar.
Naquela época parecia que sobre o meu
ombro direito estava um anjo de Deus
e no esquerdo o diabo.
O anjo me dizia: “Não, você não pode
roubar”, enquanto o diabo dizia: “Claro
que pode, pegue o que você quiser”.
Atormentada de um lado para o outro,
cheia de stress, consegui deixar a loja
sem roubar e cheia de orgulho e alegria,
telefonei para minha prima e contei o que
aconteceu.
Porém, alguns dias mais tarde eu fui à
mesma loja, mas dessa vez eu não
resisti, roubei novamente e fiquei
decepcionada comigo mesma.
O tempo passou. Chegou o natal de
2004, viajamos para a cidade de Kolônia,
a neta do esposo foi conosco.
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Um homem celestial no culto?

Na manhã do dia 26 de dezembro, de
2004, meu mar ido acordou todo
apressado dizendo: “Elke, Lídia,
acordem, vamos para o culto”. Estive
muito cansada e não gostei da idéia, mas
fui com ele.
O culto começou e sentamos na última
fileira da igreja. Estávamos ouvindo o
louvor e de meusas lágrimas corriam
olhos e me emocionei fortemente.
No final do culto os pastores chamaram
à frente, aqueles que desejam que se ore
por eles e quem queriam aceitar a Jesus
como seu Salvador.
Meu marido disse “Eu vou à frente”,
mas eu recusei dizendo: “Eu não vou”.
Depois que ele foi eu ouvi um homem
atrás de mim, “que perguntou: Tenho
razão que você ainda não é cristã”?
Respondi: “É isso mesmo”. Então ele
perguntou se eu acreditava em Jesus e
concluiu: “O que ainda lhe impede”?
Depois que ele disse isso, minhas
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pernas começaram a se mover e me
levaram à frente. Eu estou certa de que
foi Deus que me levou até lá. Porque
naquela época, eu era muito tímida e não
teria ido por mim mesma.
Então, junto ao altar eu repeti a oração e
aceitei a Jesus Cristo, como meu
salvador. Meus pecados que estavam
como pedras sobre mim, simplesmente
desapareceram. Eu me senti tão leve,
livre, cheia de paz e uma paz que eu
nunca senti antes. Eu agradeço a Jesus
Cristo, pelo seu sangue.
Após o culto voltamos para casa e no
caminho contei para meu esposo e para a
neta, o que acontecera no culto com o
homem que falou comigo.
Então a neta disse: “Vó, não tinha
homem algum atrás da senhora”. Mas
eu lhe disse: “Claro que tinha”, porém ela
até hoje afirma: “Vó, lá não havia
ninguém atrás da senhora”. Assim eu
concluo que um anjo de Deus falou a
mim, porque nunca mais vi esse homem
até hoje. Elke
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A construção da arca
foi encomenda celestial

AEscritura Sagrada diz:
O Senhor viu que a maldade do homem
era grande na terra e que todos os
pensamentos de seu coração estavam
continuamente voltados para o mal.
O Senhor arrependeu-se de ter criado o
homem na terra e teve o coração ferido
de íntima dor.
E disse: “Exterminarei da superfície da
terra o homem que criei... porque eu me
arrependo de havê-los criado”. Noé,
entretanto, encontrou graça aos olhos do
Senhor.
Esta é a história de Noé: Noé era um
homem justo e perfeito no meio dos
homens de sua geração. Ele andava

com Deus.
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Então Deus disse a Noé: “Eis chegado o

fim de toda a criatura diante de mim, pois

eles encheram a terra de violência. Vou

exterminá-los juntamente com a terra.

Faça para ti uma arca de madeira

resinosa, divida as em compartimentos e

a untarás de betume por dentro e por fora.

Seu comprimento será de trezentos

côvados, sua largura de cinquenta

côvados e sua altura de trinta... (um côvado =

aprox. 50 cm)

Eis que vou fazer cair um dilúvio sobre
a terra, uma inundação que exterminará
todo ser que tenha sopro de vida debaixo
do céu. Tudo que está sobre a terra

morrerá. Mas, farei aliança contigo,
entrarás na arca com teus filhos, tua
mulher e as mulheres de teus filhos”.
Noé obedeceu, e fez tudo o que o

Senhor lhe tinha ordenado.
(Gen. 6: 1 – 18 - Bíblia Católica Online.)
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O mundo provoca
o juízo de Deus

Os noticiários estão repletos com notícias de
violências e corrupção. Sabemos que essas
maldades comando dafizeram surgir o
destruição para o mundo antigo. O povo do
mundo está provocando a ira de Deus com
a mesma violência, corrupção e maldade:

Políticos são tentados a tomar o dinheiro do
povo para seu enriquecimento pessoal;

Pastores são propensos a desviar-se da
verdade para fazer mais dinheiro chegar à
suas coletas;

Dedinhos de crianças são tentados a tomar
doces dos mercados e roubar de seus pais em
casa.

Todos nós devemos resistir a toda e qualquer
“energia” do abismo das trevas.

Cuidado, corrupção, imoralidade e violência
provocam o juízo de Deus, que pode
incendiar o globo como inundou o mundo
antigo com água.
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Energia celestial faz surgir nova
arca na Holanda

Johan Huibers

resolveu cons-

truir uma réplica

daArca de Noé.

Cr is tão devoto ,
Huibers acredita
que a reconstrução da Arca fortalece o
interesse pelo cristianismo e a atenção para
verdades da Bíblia.
Observando as proporções da Arca

descritas no Antigo Testamento, a Nova Arca

do holandês, mede 13,5 metros de altura, 9,5
m de largura e 70 m de comprimento, o que é
apenas um quinto do tamanho da nave
original.

O gigante de madeira que o carpinteiro
construiu durante três anos, possui um
restaurante, dois cinemas e lugar para 1.500
pessoas, podendo receber até 3.000

visitantes por dia a bordo.
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Em três andares da arca, o holandês trouxe
Elefantes, Girafas, jumentos e diversos
animais de plástico, para representar a
ocupação dos sobreviventes do dilúvio,
segundo a descrição bíblica.

Johan foi inspirado a fazer o projeto, após
ver em sonho, o seu país sendo submergido
por correntezas marítimas, conforme as
descritas no livro de Genesis.
Gen. Cap 6 e 7.

Quando o homem esquece as intervenções
divinas do passado, Deus, por sonho divino
encomenda a construção de uma nova arca
para lembrar, o perigo que agora está
previsto em fogo, como diz a Escritura
Sagrada:

“ deO dia do Senhor virá como o ladrão

noite; no qual os céus passarão com
grande estrondo, e os elementos,
ardendo se desfarão e a terra, e as obras
que nela há, se queimarão... os céus
Ecos da Liberdade
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em fogo se desfarão e os elementos,
ardendo, se fundirão.”2 Pedro 3:10-12.

Os raios, trovões, vulcões e tsunamis que

s a c o d e m a t e r r a , s ã o p e q u e n a s

manifestações da “Energia Celestial”,

comunicando que nosso Deus é fogo

consumidor, e seu poder paira(Heb. 12:29)

sobre o cosmos.

A Energia Celestial

pode iluminar com glória e

luz toda a sua eternidade,

mas

também pode ser

devastadora como o

dilúvio com chamas de

fogo eterno.
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Energia celestial pode atingir
nosso planeta com erupções solares

Explosão Solar - National Geographic,
diz num breve vídeo:
“O sol sempre foi
uma fonte de calor,
c o n f o r t o e l u z .
Contudo estamos
descobrindo uma nova e assustadora
faceta da nossa estrela. Uma espécie
de pico de atividade solar que ocorre de
11 em 11 anos. Às vezes a terra fica na
linha de fogo. São milhões de toneladas
de matéria a 1,6 milhões de quilômetros
por hora.
S e m a v i s o , o s s i s t e m a s d e
navegações podem avariar-se,
deixando sem rumo os aviões nos céus.
Podem cair ligações telefônicas pelo
m u n d o i n t e i r o , d e i x a n d o - n o s
desamparados em emergências. Um
corte de energia pode deixar milhões de
pessoas às escuras.
Entendemos o que isso pode representar
para o mundo movido a energia elétrica?
Ecos da Liberdade
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Erupções na superfície do sol

Erupções solares são explosões na
super f íc ie do sol , causadas por
mudanças repentinas no seu campo
magnético. daOs gases emergem
superfície e lançados na coroa solar
atingem temperaturas de mais de 1,5
milhão de graus centígrados... As
ejeções de massa coronal... lançadas no
espaço interplanetário podem transportar
10 bilhões de toneladas de gás
eletrizado e superam a velocidade de um
milhão de quilômetros por hora. Quando
atingem a terra, a magnetosfera do
planeta desvia a maior parte da radiação,
mas uma parte pode chegar à
atmosfera superior, causando as
tempestades geomagnéticas.
Existem três categorias de "erupções":
Classe são importantes e de grandesX:
erupções que podem... suspender as
transmissões das estações de rádio em
todo o planeta e produzir tempestades
de radiação de longa duração. Wikipédia
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A Revista Galileu diz: Teve uma
explosão solar em 1859 que incendiou
redes de telégrafo. Hoje, uma quantidade
de energia como essa, danificaria uma
série de satélites, haveria interrupção
temporária das transmissões de TV ou
até mesmo a ruína total dos satélites.
Além disso, o vento solar pode inchar a
atmosfera, fazendo com que satélites
em órbita rocem na atmosfera, percam
velocidade orbital e caiam na Terra... O
Sol é uma bomba atômica.
Entendemos o que a Energia Celestial
pode fazer? Há qualquer momento pode
acontecer o que Jesus predisse: “Logo
após os dias de tribulação, o sol
escurecerá, a lua não terá claridade, as
estrelas cairão e as potências dos céus
serão abaladas. Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem. Todas as
tribos da terra baterão no peito e verão o
Filho do Homem vir sobre as nuvens do
céu cercado de glória e de majestade”.
Mt. 24:29-31. Bíblia Católica
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O que provocou as catástrofes
no passado?

O motivo do dilúvio foi: Corrupção,
sexualidade imoral, violência e o coração
humano constantemente voltado para o
mal. Gen.6.

A queima de Sodoma, com enxofre que
caiu do céu, se deu pelos mesmos motivos
de imoralidade e violência. Gen. 19.

Os “imorais” podem obter uma resposta
da Energia Celestial a qualquer momento.
Para Deus fazer “calar a boca” de milhões
de pessoas, Ele apenas precisa permitir
uma explosão solar atingir a intensidade
“X”, retirando a camada de proteção da
magnetosfera do globo por alguns anos e
nossa civilização não teria satélites, nem
GPS, energ ia e lé t r ica , t e le fone ,
computadores..., e logo um jumento ou
cavalo estaria na mais alta cotação do
mercado.

A corrupção e a imoralidade estão
provocando a ira de Deus e ninguém sabe
qual será sua resposta.
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Do fundo do poço
a governador do Egito

José foi jogado no poço pelos seus irmãos,
por ter sonhado com o futuro e porque
recebeu uma de seu pai,túnica colorida
Jacó. Deus que eles o“permitiu”
jogassem num poço e o vendessem ao
Egito. Gen. 37: 3 e 28. No Egito, Deus
permitiu que José fosse colocado na
prisão, por não aceitar trair ao seu chefe
Potifar, com a esposa que o assediava.
Gen. 39: 7- 23.
Após as provações, “A Energia Celestial”
elevou José a governador do Egito.
Deus lhe deu a graça para salvar a nação
egípcia da fome, ao prever os sete anos das
vacas gordas e magras. Gen.41: 15 – 41.
Deus usou o “caminho” do poço e da
prisão para resgatar a nação escolhida e
trazer o Salvador Jesus Cristo ao mundo.
Porém, tudo aconteceu porque José foi fiel a
Deus e não se corrompeu com o poder
político, nem com os assédios sexuais.
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Deus pode tirar você do “poço”

Não pense que através de dinheiro você
poderia sair da desgraça de seu “poço”
de dificuldades. Luc. 12: 20 – 21.

O segredo do poder do Espírito Santo em
nossa alma está na fidelidade e na
obediência aos princípios de Deus.
Deut. 28. –At. 5:1- 11 – 1 Cor.6:18 -20.

Para sair do seu “poço” escreva-nos!
Coloque sua agonia em algumas linhas
contando o que sente de dor ou
esperança. Suas palavras escritas já
podem ser o início do socorro de Deus
para sua vida.

Escreva para:
Pr. Mário Hort - Caixa Postal 100 - 85960-000

Mal. Cândido Rondon, PR
e-Mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br.

Aguardo pessoalmente sua correspondência.
Sua correspondência pode ser como um grito

ao céu libera o, mas também louvor que
poder de Deus que vem lhe socorrer.

Escreve agora mesmo.
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O fogo não venceu a Itaipu Celestial
no peito de três jovens

“Energia” é o , “Itaipu” é apoder de Deus
represa da fé no peito humano e essa fé
impediu que o fogo queimasse Sadraque,
Mesaque e Abede-Nego, que foram
jogados na fornalha aquecida.
O s t r ê s j o v e n s d i s s e r a m a
Nabucodonosor: “... o nosso Deus, a quem
nós servimos, é que nos pode livrar; ele nos
livrará da fornalha e da tua mão, ó rei.
E, se não, fica sabendo ó rei, que não
s e r v i r e m o s a t e u s d e u s e s , n e m
adoraremos a estátua de ouro que
levantaste.” Dan.3: 16 – 18.
A “energia da Itaipu” estava no coração dos
jovens. e mandouO monarca irritou-se
aquecer o forno sete vezes mais. Os
soldados que jogaram os jovens na
fornalha queimaram e, quando o rei olhou
para o forno, ele disse: “Não jogamos três
jovens na fornalha e vejo quatro homens
passeando no fogo, sem nenhum dano e um
deles parece como filho dos deuses.”
V. 24 e 25.
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Você conhece o poder da Itaipu
celestial em sua alma?

Os três jovens jamais haviam visto um
livramento do fogo, mas a fé “represada”

em seus corações lhes deu a convicção,
de afirmar que, Deus iria livrá-los e se não o
fizesse, que o rei ficasse sabendo que,
jamais eles adorariam seus deuses, nem a
imagem de ouro com 30mt de altura.
O segredo celestial do livramento do fogo
estava dos trêsna conduta e na alma
amigos de Daniel. Leia Daniel cap. 1, 2 e 3.
Ajudamos milhares de pessoas a abraçar
a “Energia Celestial” até mesmo em
presídios. Muitos foram transformados e
recebemos suas correspondências de
várias partes do mundo.
Você já construiu uma “Itaipu celestial” em
sua alma? Já fez uma “represa” do Amor de
Deus por sua consagração num
momento de oração, iniciando a “sua
construção” da Itaipu de sua fé, como foi
construída a Itaipu Binacional?
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Repórter pela Energia Celestial

Estive tomando uma xícara de café
recordando a viagem de pesquisas para
Salvador, BA , quando
repentinamente entendi um
dos maiores episódios com a
“Energia Celestial”, que
aconteceram em minha vida
n o s ú l t i m o s a n o s :
Recordando o passado
cheguei a dizer a Deus: “Senhor, sua
direção me conduziu por provas muito
doloridas!”
Ao refletir sobre esses dias, o Espírito
Santo ( parecia mea Energia Celestial)
perguntar: “Você não foi contemplado com
o título de , por suas'Repórter de Deus'
reportagens na Alemanha, Polônia,
Grécia, Itália... não foi a 'Energia Celestial'
que fez isso, pela dramática intervenção
de Deus em sua vida”?
Jamais eu poderia imaginar que, por
minha fraqueza e enfermidade, Deus faria
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uma obra de salvação com abrangência

internacional, como a que fez pela missão
que surgiu através da limitação de
minhas forças.
Um dos destaques mais importantes de
uma entrevista, gravada no estúdio central
do Departamento de Rádio de Anderson,
IN, USA, foi o ministério de reportagem
que ficou conhecido em quatro idiomas,
através das limitações impostas por
minha saúde precária.
O poço e a fornalha não acontecem
apenas na vida de José e dos três amigos
de Daniel.
Todos nós devemos passar por “poços
e fornalhas”. Para muitas pessoas isso
representa doenças, para outros são
prejuízos de valores importantes ou dores
e aflições..., em tudo apenas os senários
são diferentes.
Devemos saber que diante de Deus, Jó
que perdeu tudo, que foi(Jó 1) Jesus
crucificado e para(Luc.23: 33 – 43) Paulo
que teve um espinho na carne, valeu a
resposta de Deus dada a Paulo: “A minha
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graça te basta, pois o meu poder se
aperfeiçoa na fraqueza.) 2 Cor. 12: 7 – 10)

O evangelho da prosperidade em troca
de dinheiro, está sob a condenação de Gal.

1:8 que diz: quem“seja amaldiçoado
anuncia outro evangelho”.
Devemos aceitar a poderosa intervenção
da “Energia Celestial” que vai muito além
de nossa imaginação e compreensão
humana e de nossa vontade.
Quero encorajar aos que foram atingidos
por fatalidades e desejo que Deus os
fortaleça para seguir servindo ao Senhor,
mesmo nas fraquezas. O galardão da
coroa da vida pode estar bem mais
próximo que imaginamos. Apc. 2: 10.

Por essa razão, tenho como propósito
cuidar de minha alma, na “fraqueza” como
o fazia na alegria e no bem estar, até o
último segundo da vida. Pois a Bíblia diz:
“Nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós, eterno peso de glória,
acima de toda comparação.” 2. Cor. 4: 17.
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A Energia Celestial transformou
prisões em escritórios globais

Os escritórios mais influentes do mundo
foram ás prisões que o apóstolo Paulo
enfrentou. Visitando a cidade de Alanya,
na Turquia, tentei encontrar “pegadas do
apóstolo Paulo”. O proprietário de uma
casa de câmbio que me deu um lugar para
repousar por minha limitação física, disse:
“O apóstolo Paulo foi o pior homem que

pisou em nossa terra”!
Assustado eu perguntei: “Por que ele foi o
pior homem?” Aquele senhor, até então
simpático e comunicativo, respondeu:
“Paulo se atreveu a escrever uma Bíblia”.
Eu contestei: “Não, ele apenas escreveu
suas ”. Ocartas desde os presídios
homem detestava ouvir o nome do
apóstolo, pela influência que Paulo exerce
até aos nossos dias, por suas escritas dos
presídios. O poço de José, a fornalha e a
prisão podem ser “transformadores” da
Energia Celestial na “Itaipu” mais poderosa
para nossa alma.
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Itaipu celestial transformou a cova
dos leões em hotel

Daniel foi jogado na cova dos leões por
sua fé inabalável. Ele caiu entre os leões
f a m i n t o s q u e
perderam o apetite,
diante da “Itaipu
Celestial” que caiu
d i a n t e d e s u a s
garras.
A Energia Celestial brilhou ao redor da
vida de Daniel e fez os leões esquecer a
fome para comer o homem que jogaram
diante de seus dentes.
Quando amanheceu o dia, Daniel disse do
fundo do poço ao rei: “O meu Deus enviou
o seu anjo e fechou a boca aos leões, para
que não me fizessem dano.” Dan. 6:14 - 22.
Certamente Daniel dormiu tranquila-
mente toda aquela noite entre os leões,
pois o poder de Deus separava o mundo de
Daniel do mundo animal, em sua cova e ele
esteve como num hotel celestial
envolvido pelo anjo de Deus.
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Você foi jogado na cova
dos leões?

Humanamente não existe a mínima
chance de você escapar diante das feras
que estendem suas garras para sua vida e
seu futuro?
Muitas vezes orei com pessoas ao longo
de 40 anos e enfrentamos situações, nas
quais nem eu mesmo via alguma
esperança. Então, s implesmente
juntamos as mãos, em alguns casos
dobramos os joelhos para oração e:
A jovem Francielle sem rumo e sem
esperança, pouco tempo depois da
oração, ela mesma quase não pode crer
no que vive pela graça de Deus em
Cuiabá.
A senhora Sonia de Cascavel, que não
tinha como ajoelhar-se, pois o joelho
exigia uma cirurgia urgente, mas ela
dobrou os joelhos conosco e dispensou
até o pelego, para colocar os seus joelhos
no chão, ao levantar-se teve seu joelho
curado.
(Eu nem mesmo pedi em oração pelo seu joelho, mas Deus o curou.)
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Um casal de noivos não tinha como
casar-se por falta de um documento que
lhes faltou da Europa, faltando apenas
dois dias para o casamento. Após dobrar
os joelhos em oração ao amanhecer do
dia seguinte, já obtiveram a resposta
positiva do seu casamento pela internet,
que eu mesmo pude lhes entregar e
realizar o casamento.

A Energia Celestial pode
salvar a sua vida

Sabemos que a sua e minha “fornalha”
sempre será outra. A “cova dos leões” tem
outra face. Porém, nossas almas podem
receber o socorro tanto quanto os três
jovens na fornalha, e Daniel na cova dos
leões. Jesus Cristo é o mesmo, ontem
hoje eternamente. Heb. 13:8
Não vacile pela fé, levante-se no poder
da fé, ore ao Senhor, e espere no que a
Energia Celestial irá fazer envolvendo a
sua vida. Mas, aguarde, pois nem tudo
vem imediatamente.
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Energia Celestial envolve um
menino adotivo

Tive o privilégio de entrevistar o pastor
Jim Lyon, atual presidente da Church of
G o d d o s U S A e
colega orador do
Rádio Internacional.
G r a v a m o s s e u
t e s t e m u n h o n o
estúdio da Central do Rádio em Anderson,
IN. Pastor Lyon foi adotado por uma
família cristã, a quem ele atribui toda sua
formação cristã e acadêmica. Ele foi um
forte aspirante da política, com o intuito de
chegar à presidência dos USA.
Aos doze anos de idade a “Energia
Celestial” tocou a sua alma, ele aceitou a
Jesus como seu Salvador pessoal e no dia
seguinte ao seu batismo, Deus veio ao
seu encontro de forma tão celestial e
sobrenatural, que, 50 anos após aquele
episódio, Lyon lembrava de cada detalhe
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de sua visão. Ao cair de uma tarde ele
como menino, olhou para o céu, viu as
nuvens e o vasto universo, quando a
glória de Deus lhe sobreveio de tal
maneira, que a imagem celestial nunca
mais se apagou em sua mente.
Ao gravar o seu depoimento, parecia que
tudo havia acontecido há poucos dias,
mas ele já estava com 62 anos de idade.
Jim Lyon não chegou à presidência dos
USA, mas na semana da entrevista ele foi
eleito da Church ofpresidente nacional
God dos USA.
Pastor Lyon é um dos mais brilhantes
palestrantes e pensadores de nossa igreja
na América do Norte. O menino adotivo,
criado em uma família cristã em Seattle,
Washington, é fruto da “Energia da
Itaipu Celestial”.
Entregue também você a sua vida a Deus em

verdadeira consagração, e você verá a
Energia celestial em sua alma por toda
eternidade.
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Cartas tomadas da pilha de
correspondência

Cerqueira César – SP
Venho através desta, solicitar ao Sr Mário Hort, o envio de
livretos, pois necessito aprender a entregar o meu caminho ao
Senhor e ter meu ”. Se“Passaporte válido para a vida eterna
não existisse vosso trabalho, o Brasil não conheceria a riqueza
que são as Organizações Ecos da Liberdade. Saiba que tenho
fome e sede de aprender com a literatura Ecos da Liberdade.
Conheci as Organizações quando viajei de São Paulo, SP, à
Londrina, PR, através do motorista da empresa Viação
Garcia, pois ele, o motorista, falou tão bem das Organizações
que ao saber o que Deus está operando nessese emocionou
trabalho. Diego

São Cristóvão do Sul – SC
Pastor Mário, aqui na penitenciária, temos um ministério
carcerário e anunciamos o amor de Jesus Cristo. Somos 800
presos e temos em nossa galeria 160 presos, dos quais pela
graça de Deus, com os livretos que80% já foram alcançados
os irmãos tem nos enviado. Necessitamos de mais literatura
para tocar as pessoas pelos testemunhos que o irmão tem
coletado através de suas viagens missionárias por todos os
cantos do mundo. Gilberto

Mossoró – RN.
Obrigado pelos 50 livretos. Eu os conheci no presídio de
Catanduvas, PR. A primeira literatura em minha vida foi
Ecos da Liberdade, hoje estou viciado em ler Ecos, desde que,
na cela 37 – Delta, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo e
logo lhe escrevi, dando meu testemunho e o irmão me
respondeu com uma carta. segui ao pé da letra,E eu todos
os exemplares, e até hoje esses exemplares me servem. Todos
os livretos que recebo eu os devoro e os passo para a
biblioteca Jonathanque os repassa a outros presos.
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O semeador lança as sementes
do alto de seus braços, porém
cada palavra deste livreto é
semente lançada com
lágrimas de um peito
com poucas forças.
R e c e b a c a d a
“ l e t r a ” c o m o

semente do amor de Deus que
brota da “Itaipu” de nosso coração, para o bem
de sua alma e família.

Faça um silêncio medicinal gastando 20
minutos diante de Deus!

Clique sobre “RÁDIO” e ouça o último
ou um dos 450
programas do rádio
no Site.
Divulgue esse
“REMÉDIO” para

seus amigos pelo Facebook, E-Mail,
telefone...

Você pode ajudar a curar
almas e salvar vidas!
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Compartilhe o Site com 10 amigos!

Ouça o culto para a sua alma acessando o Site:

www.ecosdaliberdade.com.br

Carimbo

Enviamos 25 livretos grátis,
para quem nos escreve com

direito a escrever sempre que
necessitar de literatura.

Ecos da Liberdade:
C. P. 100 – 85960 000 M. C. Rondon, PR. Brasil.

Telefone 045 3254 14 83
e-Mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br

Site: www.ecosdaliberdade.com.br
Autor e Editor: Mário Hort

Ofertas voluntárias
pagaram este exemplar.

Ajude você também!

Endereços bancários:
Bradesco: Ag. 3284-0 Conta 18 620-1

HSBC: Ag. 0061 Conta: 20444-67
Itaú: Ag. 2967 Conta: 03797-5
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