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Apresentação 

     “O conteúdo desta Carta não é somente uma mensagem poderosa dirigi- 

da a igreja fiel de Cristo, mas também uma confirmação já revelada por Deus  

ao profeta Joel das manifestações do Espírito Santo que aconteceria entre os 

servos autênticos de Deus. São manifestações, revelações e conhecimentos 

sobrenaturais que causarão muitas controvérsias, mas os servos fieis, autên- 

ticos e espirituais entenderão o significado desta mensagem: Jesus está vol – 

tando!” 

Pr. Anselmo Luiz Amaral 
Chiesa Evangélica Pentecostale Casa Di Dio - Alba 

Adriatica - Itália 

    “Creio que a bíblia foi escrita por homens cheios do Espírito Santo e é 

nossa fonte de regras para conduzir e orientar nossa maneira de portar entre 

irmãos num mundo conturbado e corrupto. E foi o mesmo Espírito Santo 

quem ungiu e deu revelações, nos dias de hoje, à nossa irmã Uleidice Rocha 

para escrever esta preciosidade, vinda do trono de Deus para o nosso conhe- 

cimento”. 

Pr. José dos Santos Fernandes 

Desafio Jovem Peniel de Uberlândia – MG 

    “A autora deste livro, apresenta o Noivo Jesus, com um amor apaixona- 

do pela sua Sulamita. 

    O que esse Noivo mostra de extraordinário a respeito da Sua morada 

com sua Amada no reino, apresenta com clareza e detalhes: as riquezas, os 

mistérios ocultos das cidades celestiais, suas organizações, seus exércitos 

hierárquicos... Tudo aquilo que a bíblia não relata com detalhes, mas nos 

permite imaginar. 

    Esta “Carta de Jesus” nos revela a profundidade e dimensão desses 

mistérios. 

    Conheço pessoalmente a escritora. Sei que se trata de uma serva do 

Senhor, dedicada e obediente à sua palavra.” 

Nandia Mª Amorim Lima 

Igreja Baptista Filadélfia Massachusetts - USA 
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Prefácio 

     Ao ler este livro é preciso estar com a mente ligada ao Senhor Jesus 

Cristo, numa dimensão muito elevada com o Espírito Santo de Deus, para 

captar e entender as maravilhas reveladas nele. 

     Antes de prosseguir sua leitura, ore, jejue e creia que Deus é poderoso 

para dar o que quer a quem quer, como Ele quer. 

     Se você for uma pessoa racional ou intelectual, é melhor não ler. Se for 

crítico e cético, daqueles que não creem nas coisas dignas de respeito, 

ofenderás ao Espírito Santo. Se você buscar na Bíblia, mas não ouvir do 

Espírito de Deus como convém, será difícil entender o que Ele revelou. E 

ainda que você tenha feito teologia, não compreenderás nada se não tiveres 

intimidade profunda com o Consolador, pois as coisas espirituais se 

discernem espiritualmente. 

     Aconselho-te a subir mais alto, a chegar no terceiro céu, pois é lá que 

você pega as profundezas do Espírito Santo. Podem até dizer que tudo pare- 

ce ufologia, ficção científica ou desenho animado, mas Deus não é limitado 

como nós, homens carnais, Ele pode trazer novas revelações nos dias de 

hoje. 

     Lúcifer conhece as coisas de Deus, pois ele viveu no céu, ele é o maior 

copiador de Deus para confundir a muitos. Se não passarmos por cima de 

muitas teorias terrenas e satânicas, ficaremos amarrados nestes demônios 

do medo, da dúvida e da incerteza. 

     Muitas das revelações contidas neste livro foram recebidas em Uberlândia 

- MG: os quatro seres viventes (Ap.4:7,8 e Ez.1), o exército das estrelas de 

Davi e suas estratégias, as funções dos anjos no céu e na terra, as categorias de 

 anjos, os anjos enviados à terra para resgates, as estratégias do Espírito Santo  

e sua missão, os profetas e suas funções em Cristo Jesus, os sete Espíritos de  

Deus e o seu poder que são enviados por toda a terra (Ap.5:6), revelações  

o inferno, o dragão e a serpente que governam o Universo prendendo as igrejas 

 para não crerem no Avivamento, dentre outras. 

     Ainda não somos um povo santificado como Deus quer, mas fomos es- 

colhidos por Ele. 

11 



Carta de Jesus para Sua Noiva 

Memoráveis Arrebatamentos 

     Temos ouvido pregações a respeito do pecado, temos sido disciplinados 

pelo Espírito Santo para não temermos a homens, mas sim temermos a 

Deus. 

     O que aprendemos com este livro? Ele fala de experiências, visões e 

revelações. 

     Aprendemos que existem várias estratégias para combater o inimigo na 

igreja, na cidade, no país e nas nações. Cabe a nós buscarmos estas estra- 

tégias em oração, jejum e comunhão com o Espírito Santo de Deus e Ele 

nos ensinará e mostrará todas as coisas. 

     Creio em Deus Pai, Deus Filho: Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus 

e na Bíblia. Creio nas revelações e visões deste livro e também em outras 

revelações dos filhos de Deus. Não desprezo o que vem em minhas mãos. 

Se há algum julgamento a ser feito que Jesus Cristo seja o juiz. Ele é o justo 

Juiz! 

     “Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque 

lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritual- 

mente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é 

julgado por ninguém” (1 Co 2:14,15) 

Pra. Dalva Sorna Santos 

Desafio Jovem Peniel de Uberlândia - MG 
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Introdução 

    Amado(a) leitor(a), aconselho-te que antes mesmo de você começar 

esta leitura, peça perdão pelos seus pecados (inclusive os ocultos), já que 

os dizeres desta carta são revelações vindas do Trono de Deus. 

    Esta carta, a qual também chamarei de livro, foi escrita numa ordenança 

do Espírito Santo (Ruach Kadosh), revelada ao meu espírito, onde relato 

experiências adquiridas em diversos arrebatamentos às dimensões celestiais, 

além de eu ter recebido informações do Noivo, o próprio Senhor Jesus 

(Yeshua), as quais devo repassar à Noiva fiel. 

    ”[...] Abrirei em parábolas a minha boca; publicarei coisas ocultas des- 

de a fundação do mundo” (Mt 13:35). 

    “E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas 

por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado a conhecer os 

mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado” (Mt 13.10,11). 

     Busquei descrever numa linguagem simples, respaldada na própria ale- 

gria espiritual que eu sentia a cada momento dos arrebatamentos. Portanto, 

não me detive em palavras eruditas, nem floreadas ou fantasiosas. Também 

não me preocupei em fazer redações didáticas e aprimoramentos persuasivos,  

nem reflexões teológicas, pois a glória não é para mim e sim para o Reino de 

 Deus. 

     Meu propósito nesta carta e livro é convidar você, como Noiva de Jesus, 

a viajar pelo seu Reino Celestial e Profético e vivenciar coisas maravilhosas e 

inefáveis, reservadas a todos os que crerem no Seu nome. 

     No livro de Jeremias, no capítulo 33 versículo 3, está escrito: 

   “Clama a Mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e fir- 

mes que não sabes”. 

    Eu tive interesse, clamei, e Deus foi Fiel em cumprir sua palavra proféti- 

ca em minha vida. Contudo eu posso lhe afirmar que: “[...] o homem natural 

não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura e não pode 

entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente” (I Co 2.14). 
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     Porém o Espírito Santo afirma que: “A Noiva fiel entenderá o que está 

relatado nesta carta-livro”. Entretanto, caso você, Noiva de Jesus não enten- 

da, busque a “Fonte do Espírito Santo”, onde está a resposta de suas inda- 

gações. Para isso, santifique-se; abra mão da incredulidade, da religiosida- 

de, e não seja conivente com o pecado; e “Não extingais o meu Espírito!”-  

diz a palavra do Senhor. 

     Relato neste livro alguns dos imensuráveis mistérios de Deus a serem 

revelados aos seus santos. “Deus é mistério, e só entende os seus mistério 

s aquele que entra no mistério”. O meu desejo é que você, leitor, alcance 

muitas bênçãos e experiências com o Pai Celeste, desde este momento até 

o do seu encontro definitivo com Ele. Que você, em Cristo Jesus, contem- 

ple um pouco da glória do Reino de Deus, preparado para os seus fiéis, 

apresentada nos mistérios revelados nesta carta. 

   “Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual 

Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória” (I Cor 2.7). 

     Descrevo experiências misteriosas, inefáveis e tremendas, apreciadas 

ao ser arrebatada às “Galáxias do Reino” onde pude visitar vários “Palácios 

Reais”. Também fui conduzida às dimensões Celestes juntamente com ou- 

tras irmãs em Cristo e vivenciamos as mesmas experiências no Reino, to- 

das ao mesmo tempo; isto, além de diversas outras experiências espirituais, 

como: “os Setenta Exércitos do Céu, estratégias de guerra, revelações mag- 

níficas concernentes aos Quatro Seres Viventes” (Ap 4) e muitas outras 

revelações. 

     Muitos dos mistérios descritos precisam de discernimento espiritual e 

estão respaldados em acontecimentos proféticos. O meu papel foi apenas 

escrever o que ouvi, vi, e vivenciei. E em diversas situações relatadas, Jesus, 

o Noivo, se apresenta à sua amada Noiva de várias formas figurativas, como: 

Noivo-Rei, Noivo-Leão da tribo de Judá, Noivo-Anjo do Senhor, Noivo Jesus 

profeta, Noivo-Anjo guerreiro, Noivo-Arcanjo general, Noivo-Querubim de  

quatro faces, dentre outras formas. 

     Também, no decorrer desta descrição, orientada pelo Espírito Santo 

durante os arrebatamentos do meu espírito ás dimensões do Reino Celeste, 

eu assumi inúmeras vezes a representação figurativa de Noiva de Jesus, 

cujo nome o Senhor designou como SAIGDA, que significa: 

     “Mulher virtuosa, cuja glória de Deus está em Si”. SAIGDA é uma sigla 

profética: estipulada pelo Noivo-Jesus, a qual Ele estabelece à sua Noiva fiel 

uma condição: Sai para o Grande Dia do Avivamento. 
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    O Noivo Jesus conclama a sua igreja a sair e mostrar o seu perfil para o 

mundo. Eis que o Noivo quer ouvir a voz da sua amada; e a face da Terra está 

sendo preparada para o “Grande e último dia do Avivamento” quando aconte- 

cerá a separação do joio do trigo. E somente através da santificação do povo 

de Deus na face da Terra, o Espírito Santo levará a Noiva ao Noivo. 

    “Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das la- 

deiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz (...) Saí, ó filhas de 

Sião, e contemple o Rei (...)” (Ct 2. 14 e 3.11). 

      O Espírito Santo revelou que cada escolhido que for para o Céu, após o ar- 

rebatamento, gozará como Noiva de Jesus, sentindo-se: única, peculiar, tendo a-  

cesso ao Reino Celestial de acordo com os critérios de galardões estipulados por  

Deus. (Mt 10:1-42) 

      Amado (a) leitor(a), você já se deixou ser conduzido aos lugares celestiais 

pelo Espírito Santo? Se não, busque intimidade com o Pai, em nome de Jesus, e 

não limite o mover do Espírito Santo. Pois o mesmo Deus de ontem, o Deus de  

Abraão, de Moisés, e do discípulo João é o mesmo que opera hoje, e será eterna- 

mente o mesmo. “Porque Eu, o Senhor, não mudo (...)” (Ml 3. 6a). 

      Não se dê por vencido apenas ao ouvir falar ou ler algo sobre manifesta- 

ção do Poder de Deus. Pois, os verdadeiros adoradores, guerreiros valentes de  

Deus, buscam incessantemente intimidade com Deus; ouvem sua voz; contem- 

plam através da Sua multiforme sabedoria as maravilhas e belezas celestes que 

a nós são reveladas, através do Espírito Santo. 

      Talvez você tenha receio, medo, ou até mesmo incredulidade em seu  

coração. Contudo, dobre-se diante do Deus Verdadeiro e Soberano, colocan- 

do sua “boca no pó” (em gesto de humildade), em prontidão para dizer: “Eis- 

me aqui Senhor! Envia-me a mim!” E assim poderás entender e contemplar 

os mistérios do Reino Celestial, os quais o Pai revelou a Seu Filho Jesus Cristo 

e aprouve nos mostrar, através do Espírito Santo de Deus, nesta Carta-livro. 

 (Dt 29:29) 

      Agradeço muitíssimo ao meu amado Noivo Jesus porque hoje posso 

dizer, como Jó: “Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os 

meus olhos” (Jó 42.5). 

      Entretanto, considerando minhas limitações humanas, faço uso das 

palavras de um profeta de Deus, Rich Joyner, quando ele declara em seu 

livro: A Batalha Final, na página 14 (Ed. Danprewan - 1ª edição - 1999 ),  

que: 
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    “Às vezes tive que suspeitar da minha memória quanto a certos por me- 

nores nesta visão, e acho que você tem toda liberdade de fazer isso também 

(...) Apenas as escrituras é que têm que ser consideradas infalíveis”. 

    Assim, oro para que você seja conduzido pelo Espírito Santo na leitura 

desta Carta-livro. 

    Diz o Noivo Jesus: 

   “Sai para o Grande Dia do Avivamento: Mulher virtuosa cuja glória de 

Deus está em si”. 

    “Digno és, Senhor, de receber glória e honra, e poder, porque Tu criaste 

toda as coisas, e por tua vontade são e foram criadas” (Ap 4.11). 
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Capítulo I 

Carta do Noivo para a Noiva 

   selada pela Trindade 

    “Vem correndo ao meu encontro, pois quero que vejam que tu és a mi- 

nha Noiva, a única de sua mãe”. 

     Certa Noite tive um sonho profético. Neste, o Varão de branco (Jesus) 

chegava em minha casa e me convidava a ir com Ele para o “Casamento 

Real no Céu”.  Mesmo discernindo ser Jesus (Yeshua) minha alma temeu 

e eu disse a Ele: 

     “- Mas eu já sou casada (e mostrava o meu esposo). 

     Jesus respondeu: 

     “- O seu esposo permite a sua ida comigo”. 

     Novamente indaguei: 

     - Mas... e meus dois filhos? 

     - Eles ficarão bem - disse-me Jesus. (Olhei para eles, que brincavam a- 

legremente). 

     Com receio da situação perguntei a respeito do pastor humano, (minis- 

tério que nos dava cobertura em intercessão), e o Varão de branco respondeu 

que ele também concordava com minha ida. 

     Direcionei o meu olhar para ele e o mesmo acenou com a cabeça confir- 

mando o sim. 

     *Nota: A razão no sonho de meu esposo e do pastor citado, quanto o com- 

sentimento de eu ir com Jesus para o “Casamento Real”  se deu dado que, poste- 

riormente, tanto o meu esposo quanto o ministério (igreja) deste pastor, apoiariam  

a divulgação desta carta-livro. 

     Então, Jesus me perguntou se eu queria ir naquele momento.  Pensei... 

pensei...e disse que não! Ele olhou pra mim e falou que na próxima semana 

voltaria para me levar. Ao acordar, meu coração palpitava forte!!! Então com- 

tei o sonho para meu esposo. Por alguns instantes achei que morreria...na se- 

mana seguinte. 
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     Para a glória de Deus, naquela semana fui convidada a entregar uma pa- 

lavra num culto de uma igreja abençoada (Serra - ES - Brasil), e, já no final  

do derramar do poder de Deus, que foi tremendo, eu não resisti e cai, dada a 

porção da glória Celeste dispensada. Foi quando o pastor daquela igreja, to- 

mado em línguas estranhas e interpretação, confirmou o sonho dizendo que eu 

seria em breve arrebatada aos céus. Realmente, o Varão de Branco voltou  

“na próxima semana” e me arrebatou aos Céus; também, posteriormente, di- 

versas outras vezes. Foram muitas experiências magníficas, dentre as quais 

estarei relatando neste livro. 

     Passado um tempo, o Espírito Santo revelou que me foi designado es- 

crever uma “carta do Noivo Jesus para a sua Noiva fiel” e que usaria minha 

mão e mente para receber as informações; as quais me foram passadas atra- 

vés de visões prolongadas. Um tipo de arrebatamento de espírito no qual 

eu podia fazer parte da visão profética, sem perder os sentidos físicos. Em 

todo instante eu tinha a consciência do que via e escrevia. Embora, algumas 

vezes o meu corpo físico estremecesse muitíssimo... até mesmo ficasse 

sem força para si quer me erguer. 

     Dando continuidade... fui conduzida a fazer um propósito com Deus,  

no qual durante cerca de três meses do ano de 2005, me predispus a reservar 

três horas por dia, exceto aos finais de semana, para ouvir a voz do Espírito 

Santo e escrever. 

     Ao iniciar esse propósito subi ao 3º andar de minha casa, que estava 

em construção. Ao olhar para o céu vi uma porta aberta entre as nuvens... 

Havia do outro lado uma luz azul celeste. Bem próximo, estava um grande  

anjo de branco, de cabelos dourados, porém sem asas. Ele me chamava sinali- 

zando-me a olhar para aquela “Porta Celestial”. 

     Fui levada em espírito até lá. Então vi uma mão masculina, linda... era 

 a mão direita de um nobre Rei, que tinha um anel grosso, de ouro com selo 

Real. A nobre mão escrevia num papel de carta com uma caneta de ouro, 

extremamente valiosa. (Ap 1.1). 

     Ele escrevia: 

“ À minha Noiva, amada minha...” 

    Percebi que no rodapé daquele papel estavam três gotas coloridas: a- 

marela florescente representando a Glória de Deus; a segunda, no tom de 

fogo, representando o Poder e o Fogo do Espírito Santo; e a terceira, na 

cor vermelha, representando o Sangue de Jesus vertido na cruz. 
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     Vi também que da mão do Rei saíam várias faíscas de fogo em várias 

direções. Uma porta, que estava aberta, representando a noiva imprudente, se 

fechou; isso  devido estar cheia de grandeza, riqueza, luxúria, empáfia huma- 

na. Em outra porta (que representa a Noiva fiel) a faísca entrava. Notei que esta 

carta-livro ia para as nações. Pude perceber também, que as crianças do local  

onde havia a porta que se fechara vinham em direção à Porta da Noiva fiel,  

ocorrendo a separação do joio do trigo. 

       

Obs.: Para a honra e glória de Jesus esta profecia já está se cumprindo.  A- 

tualmente (2016), já estive em oito países realizando a obra de Deus; no en- 

tanto meus livros já foram além desses países para outros, nos quais  ainda  

não estive pessoalmente. 

*Nota: Deus está derramando pela Terra reações espirituais mais fortes, 

porque ultimamente, satanás tem lutado com mais intensidade devido à in- 

credulidade humana no que tange as coisas de Deus. Para isso utiliza-se de 

diversas estratégias como os recursos tecnológicos, no qual é um campo 

fértil. O satanismo tem aumentado em número de adeptos. Satanás tem 

tomado território dentro das igrejas e o povo de Deus em sua maioria tem 

estado apático. Muitos cristãos não estão assustados com as artimanhas 

de satanás, porém pessoas possuídas pelo Maligno só podem ser combati- 

das por pessoas cheias do Espírito Santo. 

Comitiva de Anjos Guerreiros 

     Presenciei chegando a minha casa uma “Comitiva de anjos guerreiros”. 

 Eles se posicionaram em continência ao Supremo Deus. 

     Chegou então o “Ancião de Dias” com sua capa branca e bordada, tendo 

ao seu lado Moisés e Elias. Eles estavam na dimensão espiritual / territorial 

do meu quarto. (Leia: Mt 17.4; Sl 18.9 -10). 

     O ancião abriu um telão na parede e eu ouvi a voz de Deus. Os olhos de 

Deus são como chamas de fogo; a Sua voz é realmente como estrondos de 

trovão. 

     Então ouvi: 

     “- É chegada a hora! Tudo já está preparado no Céu”. (Lc 21.32). 

    Então vi o Rei Jesus assentado no Trono, e senti a presença de Deus, e 

do Espírito Santo, nEle e com Ele; e vi os “Quatro Seres Viventes” sobrevo- 

ando em círculos sobre o Trono. 

    O Rei Jesus estava com quatro anéis de pedras preciosas, representan- 

do: 
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O amarelo, a Deus - Pai; 

O Azul, a Deus - Filho; 

O Verde, a Deus - Espírito Santo; 

O 4º anel, Vermelho, representa a aliança com a Noiva fiel, que tem a 

aliança do sangue de Jesus (o Noivo). 

Biblioteca do Céu 

   “Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de 

acontecer depois destas”. (Ap 1:19). 

     Em outro momento, meu espírito foi arrebatado aos Céus e o Rei Jesus, 

que estava comigo me levou pela grande “Biblioteca do Céu”. Suas paredes 

são muito altas, contendo livros grossos e imensos. Sobre o meu colo foi 

então colocado um grande livro (que lembra o livro das Crônicas onde estão 

escritos os feitos dos reinos da Terra). Tudo está selado e registrado. 

     Cada livro só é aberto quando o Rei Jesus passa o seu “Anel Real” (Ap 

10; Ap 7.2a). 

     Disse-me o Rei Jesus que as palavras deste livro selado foram designa- 

das a mim, a escrevê-las à Sua Noiva. E fez referência da palavra do trecho 

de Isaías 29: 

     “(...) adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por ho- 

mens (V.13b) [...] por isso deixarei atônito esse povo com maravilha e mais 

maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes 

se desvanecerá [...] naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e, não 

mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma 

vez os humildes se alegrarão no Senhor (V.19-21) [...] os desorientados ob- 

terão entendimento e os queixosos vão aceitar instrução (V.24)”. 

O Trono da Noiva fiel e a Sala do Tesouro do Céu 

    Vi um Trono entre as nuvens. Eu ouvi: 

    “- O que é que vês?” 

    “- Vejo um Trono de ouro entre as nuvens” - respondi. 

    E o Espírito Santo respondeu: 

    “- Este Trono é o da Noiva fiel, mas onde esta a Noiva? Porque tem tirado 

    os adornos? Minha Noiva não pode se corromper. Alertai !!!” 
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     Depois me foi mostrado uma grande festa no grande “Salão do Banque- 

te”. A Noiva, linda, pura e adornada dançava com os súditos do Palácio Real 

(são convidados especiais do Rei). 

     Ela também dançava sozinha e todos os demais convidados a admira- 

vam e a contemplavam, dizendo: 

     “- Como é formosa! Ela tem o anel como o do Noivo!” 

     O Noivo, assentado no Trono, contemplava cada passo, cada dança e 

dizia: 

     “- Como és formosa, Amada Minha! És mais preciosa do que todo o rubi 

do Reino”. 

     Então, o Espírito Santo me mostrou uma grande “Sala do Tesouro”, re- 

pleta de rubis e de outras pedras preciosas. Que salão magnífico! Quantas 

pedras! Nenhum reino deste mundo tem tantos tesouros guardados. São 

1.200 andares (se discerne espiritualmente, pois a matemática de Deus é di- 

ferente da nossa), e, para baixo há muitas escadas, a perder de vista. Eu 

me encontrava no 1º andar (de cima para baixo) da “Sala do Tesouro” (que 

fica próximo da Sala do Trono). Havia em cada andar tesouros, pedras, coro- 

as, além de anjos trabalhando. Que maravilha! O último andar, olhando de 

cima para baixo, se encerra no tabernáculo, já com o véu rasgado, e a esca- 

da que sobe começa no Santo dos Santos, onde está a “Arca da Aliança” 

(Ap 21:3) 

     Disse-me Jesus, na figura do “Anjo Guardião da Sala do Tesouro”: 

     “-Tudo isto tenho guardado para minha Noiva. Mas onde esta minha 

Amada? Onde está o meu povo? Que tem amado e se encantado com os 

tesouros da terra (Lc 12.33-34); tesouro que não equivalem nem mesmo ao 

valor de uma destas pedras. “Um pecador que se arrepende vale mais que 

os tesouros do mundo inteiro.” ( Leia Lc 15:10 e Cl 2:2-3). 

     “- Muitos homens se engrandecem e se auto denominam semideuses. 

São idólatras de si mesmo (Tg 4.16). Vivem do império que construíram 

usurpando o Meu nome. Fiéis a mim por algum tempo, e às vezes até se 

esforçam. E por algumas vezes ouvem a Minha voz. Mas no que tange, ao se 

enriquecerem com os tesouros da Terra, não me consultam; esquecem de 

Minha palavra”. 

    Disse o Senhor: 

    “- Porque tem manchado suas vestes, igreja? Porque tens se corrompi- 

do? Estou a ponto de vomitar-te (Ap 3.16). Não vês que tens sido tragada 
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pelo sistema global terrestre?! Sistema este movido por agentes do anticristo? 

(I Jo 2.18) Não andeis incrédulos e idólatras de si mesmo, povo meu. Atentai  

para Nova Era, sutil, porém devastadora. Não extingais o Meu Espírito. Não  

sejais defensores de vós mesmos. Direcionados pela própria cobiça (I Tm 6.10). 

E mesmo assim querem reter o Meu Espírito para vós... mas não é possível. 

Só habito em corações puros. Rejeito a corrupção, rejeito a venda do nome 

do Meu filho (Jesus) que um alto preço já pagou por vós. A unção do Meu 

Espírito, derramada a vós, não pode ser comercializada (I Tm 6.10). Já de- 

signei os meus anjos à colheita, meu trigo já tem sido lacrado e selado com 

o nº 777. Arrependei-vos! Arrependei-vos! (Mt 23.13-14). 

     Percebi que no Céu, entre as nuvens, estavam duas fileiras de anjos de 

branco, tocando trombeta. O som vinha em direção a Terra como ondas 

sonoras circulares, em tom de ouro. À frente, um grande anjo também com 

uma trombeta, já preparado para tocar. 

     “O Céu aguarda. Todos silenciam. O Rei se levanta do Trono. A “Grande 

Porta” está aberta. Ele vem!!! Ele já caminha em direção às nuvens... os 

anjos já estão nas nuvens. 

     O Espírito Santo de Deus disse: 

     “-.Noiva, onde estás? Porque estás ofuscada? Porque a outra impruden- 

te têm estado em evidência? Suas lamparinas são artificiais e com o tempo 

apagarão. Onde está tua luz, Noiva? Porque não tens revelado sua identida- 

de? Tenho chorado por ti, com gemidos inexprimíveis”. 

Disse o Noivo: 

    “- Minha amada, amada Minha, menina dos Meus olhos. Deixe-me con- 

templar tua beleza. Porque se esconde atrás do véu? Porque tens andado 

amedrontada em revelar tua identidade à humanidade, se tens a reserva do 

óleo do meu Espírito? Já adornei os teus cabelos (pensamentos), já te vesti 

com vestes brancas (santidade) e bordadas em ouro fino (poder); zele por 

elas para que não sejam manchadas novamente. Tens o Meu anel (autorida- 

de em nome de Jesus); te concedi Minha capa vermelha (proteção do san- 

gue de Jesus); mas... onde deixastes os teus sapatos de ouro, que te dei? 

Por que deixastes serem roubados os teus sapatos? Acautelai amada Mi- 

nha, veja por onde andas. Não podes misturar-te à noiva imprudente, nem 

conceder seus sapatos a ela. Porque estás ofuscada amada Minha?” 
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    “- Amada, deixe-me curar as feridas de teus pés, pois almejo intensa- 

mente beijá-los. Ide atrás dos teus sapatos, pois precisas correr em alta 

velocidade; eis que no meu Reino tudo já está preparado para as „Bodas do 

Cordeiro‟. É chegada a hora do „Casamento Real‟. 

    “Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das la- 

deiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é 

doce, e a tua face graciosa” (Ct 1:14) 

    *Nota: a igreja sem os sapatos não pode pisar na cabeça da 

serpente ficando, assim, sem direção. (Mc 16.18) 

    “Vi uma Noiva linda, porém descalça, com pés feridos, sem direção. 

Havia vários caminhos e outra noiva imprudente a chamá-la... e era noite. O 

vento estava muito forte, mas havia Luz sobre a cabeça da Noiva de Jesus. 

Ela estava no centro de uma estrada e dali surgia vários caminhos. Porém, a 

Noiva deveria seguir o caminho invisível, a partir de sua cabeça, que a guiaria 

para o alto, não podendo seguir os caminhos terrestres”. 

    Disse o Noivo: 

    “- Olhai para mim, estou aqui, no alto. O teu reino é aqui, não é neste 

mundo amada Minha”. 

O Juiz da Suprema Corte do Reino Celestial 

     Em outro momento, notei que um anjo com uma espada tocava no meu 

cerebelo me despertando do sono. Então percebi que no quintal de minha 

casa haviam mais dois anjos, cujas asas se entrelaçavam. Eram dois 

querubins (disse o Espírito Santo). Vi a Arca da Aliança e dela saía uma 

Escada de ouro (Hebreus 8). O anjo me direcionou a entrar dentro da Arca da 

Aliança (presença do trono de Deus). Minhas roupas estavam brancas e 

bordadas em ouro. As mangas do vestido eram largas, sendo o vestido longo 

e rodado. Uma tiara de ouro e pedras preciosas estava em minha cabeça. De 

dentro da arca havia uma saída para outra repartição e, ao dirigir-me para lá 

fui conduzida instantaneamente para o interior de um transparente martelo, 

usado pelo “Juiz da Suprema Corte do reino celestial de Deus”. Perguntei o 

porquê de eu ter sido colocada ali. Percebi então um grande papel oficial 

escrito em “Hebraico Celestial”. O Juiz bateu o martelo no papel, selando 

com dizeres celestiais em ouro: “o Selo de Segurança do Reino”. 
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     Então ouvi o Espírito Santo dizer ao meu espírito, em nome de Jesus, 

através do anjo Gabriel: 

     “- O que é que vês?”. 

     “- Vejo novamente um Trono de ouro com um rolo, cujo fio que o envolve 

como laço, é de Ouro”. 

     Disse-me o anjo Gabriel: 

     “- Este Trono de ouro é o da Noiva. Ele passará pelas igrejas da Terra (as 

quais o Rei Jesus designou). Para que a Noiva se assente, deverá ter peso e me- 

dida adequados, não podendo ter gordura, e nem ser muito magra. Pesados serão  

na balança”. (Ap 3.14-22; Ef 5) 

     E disse-me o Senhor: 

     “- Aos Meus filhos que lerem esta Carta e guardá-la no coração, estarão 

aptos a entrar no meu Reino. Muitos líderes e mesmo membros das igrejas, 

cuspirão, rasgarão, mancharão e até mesmo lançarão fora esta Carta. Digo que 

a sentença do Juiz Supremo será batida com o martelo „(...) tirarei o seu cande- 

labro do lugar dele‟ (Ap 2:4-5). E quanto aos que creem dispensarei os meus 

tesouros escondidos”. 

     “Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta pro- 

fecia, e guardam as coisas que nela estão escritas; porque o tempo está 

próximo”. (Ap 1.3) 

     Disse o Noivo: 

     “- Minha Amada Noiva fiel se deliciará e se alegrará do vinho do meu 

Espírito; será revestida de alvas vestiduras reais. E Eu direi: “- Minha ama- 

da!” 

     E tu Noiva dirás: 

     “- Amado meu! Que alegria é me encontrar em teus braços! O teu calor 

me afaga! O teu respirar me renova! Não posso viver sem ti!” 

     Disse o Noivo (Filho), o Pai, e o Espírito Santo: 

     “- A Noiva fiel (filhos escolhidos), ao guardar esta carta no coração, 

receberá o selo de segurança Real” (Ef 4.30; Ap 7.2-3). 

     Naquele momento um anjo me entregou uma rosa vermelha, gotejada de 

orvalho em tons de ouro. Ao cheirá-la, senti o perfume do Noivo. Este perfu- 

me é gotejado com o orvalho da manhã, em tons de ouro (saberá a Noiva que 

se trata do presente do Noivo - diz o Senhor). 

     Ouvi também louvores celestiais. Eram canções do Noivo para a Noiva, 

vindos da própria rosa. 
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     Assim disse o Noivo: 

     “- Minha Amada, como és formosa! Como és formosa entre as mais 

belas. Te aguardo! Te espero para passearmos pelo imenso jardim do „Palá- 

cio Real‟. Te contemplo, amada Minha. És minha preciosidade. Te amo ama- 

da Minha. Venha ver o palácio que preparei para ti. Entre todos o teu é o 

mais belo; estarei contigo. Imensamente almejo te desposar. Venha Minha 

Rainha, aos aposentos do teu Amado. Te cobrirei do meu tesouro e te afaga- 

rei entre meus braços. Mostrar-te-ei o meu Reino. Passearás pelas províncias 

do Reino e o oculto te será revelado. Prepara-te!”. 

     Depois vi anjos de branco, com tochas acesas e incensos dos quais 

saiam fumaças de adoração. Eles se posicionaram ao meu redor. O Noivo 

dançava comigo. Meus sapatos eram de ouro; Quanta majestade! Pedras 

preciosas em minhas vestes! 

   “(...)Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás 

como de um ornamento e deles te cingirás como noiva”. (Is 49. 18b). 

    *Revelações: 

    “A Igreja que comer do pão ungido (palavra revelada) é a Noiva que irá 

subir”. 

    “Os anjos já foram enviados para ceifar. Eis que o trigo já está maduro, 

e os verdes rapidamente amadurecerão pelo Sol da Justiça”. 

Homens-anjos ceifeiros 

    Presenciei anjos de branco colhendo o trigo maduro e o joio sendo quei- 

mado. Tratava-se de “Homens-ceifeiros” na virtude de “Anjos mensageiros  

de Deus” enviados à terra com missão especial, inclusive o tocar de trombetas 

(neste caso o Shofar), cujo som tem respaldo no mundo espiritual. E o povo 

de Deus entenderá este mistério! O Exército do Céu e o da Terra - “anjos 

mensageiros de Deus” - atuarão em conjunto no fim dos tempos (Mt 11. 7- 

14; Lc 1. 17; Ef 1.3-5; Ap 3.14; Mt 13.49; Gl 4.14). 

    “Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o  

seu rosto parecia o rosto de um anjo” (At 6.15). 

    “Não vos esqueçais da hospitalidade, porque, por ela alguns, não o sabendo,  

hospedaram anjos” (Hb 13.2). 
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Atentai para o Exército da Estrela de Davi 

     Disse o Senhor: 

     “- Atentai para o „Exército da Estrela de Davi‟. Eis que os designei para 

lutar nos últimos tempos contra as artimanhas da Nova Era. Muitos mistérios  

serão revelados a este respeito. Atentai profetas meus! Atentai guerreiros do 

 „Reino da Luz‟.  Sedes valentes, pois já tendes em vossos corações a „Supre- 

ma Estrela de Davi‟ (Jesus). E o brilho da Estrela de Davi anula a „estrela não 

davítica‟ de satanás, lançada nos símbolos da Nova Era, como forma de levar  

até muitos inocentes a compactuar usando tais „símbolos da moda‟. Combatei! 

 Combatei! Prepara-te para guerras maiores, amada Noiva. Até que estejas  

pronta a subir e desfrutar do Reino Celeste”. 

     “O brilho das Estrelas de Davi - disse-me o Espírito Santo - cegam os de- 

mônios, causando perturbações. Elas existem em diversos tamanhos (hierárqui- 

camente falando); têm linguagem celestial, e podem se comunicar entre si; além  

de se entrelaçarem para formar paredes, tetos e tapetes, a fim de dar proteção  

aos filhos de Deus. E muitos guerreiros de Deus, na Terra, receberão na palma 

 das mãos o „Selo da Estrela de Davi‟. Lançarão como arma de guerra e pro- 

teção, direcionados pelo Espírito Santo”. 

Observação: 

1. “A Estrela de Davi é um símbolo que David usava em seu escudo (...) 

   seus inimigos ao verem de longe seu escudo, o identificavam e temiam. 

   O desenho é composto por dois triângulos, um apontando para cima e 

   outro para baixo; conforme a observação de alguns, o primeiro triangulo 

   aponta para tudo que é espiritual e o segundo para tudo que é secular e 

   terreno, buscando unir o que é secular e terreno ao que é divino (...)”. 

   (RICARDO, André. Riquezas de Israel. Manhuaçu - MG, 2006.) 
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     Disse o Noivo: 

     “- A Noiva Amada reconhecerá o seu povo, que é meu povo peculiar, 

através dos louvores, formas de adoração, e de libertação dispensada atra- 

vés da alegria direcionada pelo Espírito Santo. Concederei mensagens bíbli- 

cas, reveladas em harmonia do meu Espírito pelos quatro cantos da Terra in- 

dependente de denominações). Eis que ministérios de louvores e adoração  

profética tenho levantado, aos quais tenho dispensado a „manifestação das  

virtudes dos Quatro Seres Viventes‟; e a multiforme sabedoria do Meu Es- 

pírito Santo se estenderá a muitos”. (Leia Is 11:2). 
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Palavra profética do Noivo Jesus para um adorador 

      “- Ao meu filho amado, eleito meu, cujos louvores tenho revelado a res- 

peito do meu amor pela Noiva pelos quais tens tu adorado às nações; digo 

a ti que: ao ler esta carta serás tomado pelo meu poder de maneira sobrena- 

tural e imensurável, e a ti um novo mistério de adoração dispensado do Meu 

trono, te será revelado. E tu divulgarás as nações através de suas canções. 

Digo-te: - Ninguém te julgará, pois eu estou contigo e tua identidade está 

selada em Mim. Ainda que queiram identificar contigo, sobre ti está a unção  

da adoração sincera”. (Ester 2) 
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Capítulo II 

O Resgate da Noiva 

    “Tocai a Trombeta em Sião, e dai o alarme no meu santo monte. Tremam 

todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor; já está 

perto” (Jl 2.1) 

Funil do Tempo 

     Como representante da Noiva de Jesus, eu me encontrava na parte mais 

apertada entre tempos de um “Funil do tempo”. Passei então pelo gargalo do 

funil, como se fosse uma pérola preciosa, para a outra parte redonda do 

tempo; sendo que a primeira parte foi relatada em medidas e números (em 

hebraico Celestial) toda a trajetória da Noiva até o momento da passagem 

para a segunda parte do “Funil do tempo” (a Noiva já passou pelo gargalo do 

funil durante a grande perseguição de Roma aos cristãos, na época de Nero). 

E já na segunda parte, como Noiva eu mergulhei entre as pérolas brilhantes 

que estavam no “Vinho do Avivamento”, dentro do funil do “Tempo de Deus”. 

     Eu sentia naquele momento, que o “Nobre Noivo” virá até onde eu estou 

e um “Novo Tempo” começará; tempo de gozo eterno com o Rei Jesus. 

Então comecei a chorar, pois sentia uma alegria imensurável deste tempo 

vindouro. O meu espírito naquele instante se alegrou imensamente. Era uma 

alegria sobrenatural, diferente e difícil de se expressar, pois se tratava da 

alegria na glória Celestial. 

     De repente... eu vi o “Rei-Noivo” e a “Rainha-Noiva” numa carruagem de 

ouro passeando pelo universo, após o arrebatamento da igreja fiel. Junta- 

mente com eles estavam cavalos brancos e seus cavaleiros; e as estrelas 

do céu brilhavam em honra ao “Casal Real”. 

     Naquele momento de arrebatamento do meu espírito eu pedi a Jesus- 

Rei que me deixasse ficar na eternidade junto com ele. Era tão tremendo 

estar ao lado de Jesus que eu não queria retornar. Porém, o Espírito de Deus 

me abordou dizendo: 
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     “- Filha, ainda não  chegou o seu momento. Eis que muitos dos meus 

fiéis têm me pedido isto; assim como Elias em seu ânimo a morte, ao ser 

ameaçado por Jezabel; (I Rs 19); e no momento designado a „carruagem de 

fogo‟ foi enviada (II Rs 2.11). Ide aos sete mil guerreiros (na plenitude espíri- 

tual dos sete), como enviei Elias. Propagai o „Dia da Proclamação‟; pois 

assim designei. Não temas! Eis que prepararei o caminho o qual percorre- 

rás. 

     “- Eis que tenho reforçado os „Exércitos de anjos do Céu‟ para te ajudar, 

Noiva amada. Aumentarei também os meus „Exércitos da Terra‟. E muitos 

dos meus já têm recebido informações confidenciais do meu Reino e, no 

momento certo testificarão que o que está descrito nesta carta é verdadeiro. 

Não temas, porque a falsa profecia não prevalecerá no meio do meu povo fiel. 

Suba aos montes, Noiva Amada; os valentes escalam as montanhas perigo- 

sas, mas no cume do monte encontram o tesouro. Eis que muitos dos meus 

já ao pé do monte e, ainda na subida, recebem porções do meu tesouro. 

Mas não deves se acomodar, pois há tesouros escondidos no „cume do monte‟,  

dentro do monte, e nos „ares do monte‟. Venha, povo meu e encontrarás o que 

tenho reservado para ti. Obediência à minha palavra; consagração e santificação 

 são as „chaves da porta do grande tesouro escondido” (Sl 24.3-6). 

     Observei um imenso monte e o povo de Deus escalando-o, como fazem 

os alpinistas. Haviam pedregulhos, pedras desabando e espinhos. Alguns 

feriam as mãos e os pés ao tocarem nesses espinhos; outros sofriam ata- 

ques inimigos nos ares. Muitos desistiam, e os medrosos ficavam na planí- 

cie e ao pé do monte. E mais da metade daquele monte estava coberto de 

serração. O „Alpinista Fiel‟ tinha que enfrentar além da serração, neves, 

tempestades, chuvas, relâmpagos e trovões. O que prevalecia descia abar- 

rotado de tesouros, distribuía os despojos com os que estavam ao pé do 

monte, e retornava novamente. A santificação é primordial para a subida do 

crente ao monte. Sendo que, a subida deve ser contínua. 

    *Nota: “Há trinta e três anos atrás, o Espírito Santo mostrou a uma serva 

amada, que a Noiva dançava sem os seus tornozelos. Atualmente, o Espírito 

 Santo tem mostrado que a Noiva já tem os pés. Está sendo adornado, mas  

faltam-lhe os sapatos.” 
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    Obs: Enfatizei o fato de, ao tomar ciência desta visão, no ano de 2005, 

ela haver completado trinta e três anos, número este profético: a idade em 

que Cristo morreu. 

     Discernimento: A Noiva descalça encontra-se com os pés ligados em 

terra e, para pisar a cabeça da serpente, precisa estar revestida totalmente 

da “Armadura de Deus”, calçada com os sapatos do “evangelho da paz e 

cheia do óleo do Espírito Santo” (Ef 6). 

     Revelação: A Noiva antes de se casar precisa conhecer o Noivo e seus 

pais. Através do amor passa a conhecer os tesouros do Noivo. Este, apaixonado,  

revela seus bens... Assim é Jesus e a sua Noiva; nestes últimos dias, serão apre-  

sentados à Noiva fiel, os tesouros escondidos do Reino. E Antes das “Bodas do 

 Cordeiro”, mistérios serão revelados àqueles que buscarem intimidade com o  

Noivo Jesus. Casamento com Ele é aliança eterna” (Is 54.5-8). 

“Põe-me como selo sobre o teu coração (...)” (Ct 8:6a) 

Os doze Anciãos do Céu vieram na dimensão de minha casa 

     Certo dia, após subir ao terceiro andar de minha casa para orar, o meu 

espírito viu que haviam doze “anjos-anciãos” que formavam duas fileiras, seis 

de cada lado, naquele lugar. 

     Eles chegaram de carruagens de fogo. Estavam de vestes brancas e 

tinham os cabelos até os ombros. Cada ancião tinha uma pedra preciosa da 

“Jerusalém Celestial” na mão direita, sendo que tais pedras tinham ligação 

com o ventre deles. 

     As pedras da Jerusalém Celestial que cada um tinha representavam os 

fundamentos dos muros da Nova Jerusalém. São elas: jaspe, safira, 

calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisóprazo, 

jacinto e ametista (Ap 21.19-27). 

     Depois me foi apresentado um Trono de ouro. Havia pedras preciosas na 

parte do suporte (pés do Trono), em volta do assento (que era aveludado na 

cor vermelha, sendo bordado rosas de ouro) e em volta dos encostos. 

     Perguntei: 

     “- De quem é este Trono?” 
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    E eu ouvi: 

    “- É da Noiva fiel”. 

    Então, representando eu a Noiva SAIGDA, assentei-me no Trono. Mi- 

nhas vestes estavam brancas, bordadas em fio de prata; havia nos meus 

cabelos uma tiara de brilhantes, e os meus sapatos de ouro tinham doze 

pedras preciosas. Os braceletes eram de ouro puro. Haviam anéis preciosos 

em todos os dedos (tipificando autoridade vinda de Jesus) E eu tinha uma 

capa majestosa, vermelha aveludada e bordada em ouro, com uma parte 

felpuda nas laterais em tons de ouro (tipificando a cobertura do Poder do 

Sangue de Jesus sobre a Noiva). Além daquela capa vermelha, por baixo 

haviam mais duas, nas cores branca e amarela. 

    “Regozijemo-nos (...) porque vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua 

esposa se aprontou. E foi lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e 

resplandecente (...)”. (Ap 19.7-8) 

     Haviam duas fileiras imensas de “anjos tocando trombetas” (tipo os 

Shofares, feitos de chifre de gazela). De repente, ouvi um som estridente de 

uma “grande trombeta”, que sobressaía aos outros. Neste momento apare- 

ceu um grande “Cavaleiro de Fogo” que anunciava: 

     “- É chegado o momento da reconciliação! Venham todos e vejam. Per- 

cebam a chegada do Noivo! Eis o „Dia da Restauração‟”. 

     Depois percebi que milhares de milhares de olhos de anjos, por todo o 

Céu, olhavam para a Terra onde estava a Noiva assentada em seu Trono. 

Então, vi que o Trono da Noiva “estava virado para o ocidente”; sendo que o 

“Noivo chegará pelo oriente” ao nascer do “Sol da Justiça”. 

     Um véu foi colocado, em seguida, à frente do Trono da Noiva, embora 

fosse este véu rasgado ao meio. E eu (Noiva), sentia que o Noivo já estava a 

caminho rumo ao meu encontro, bem próximo...mais do que eu podia imagi- 

nar! 

     Então, meu coração começou a palpitar forte, muito forte! E o “Trono da 

Noiva” começou a girar, pairando virado rumo ao “sul do ocidente”. Meu cora- 

ção ansiava mais e mais, pois eu sentia que somente me encontraria com o meu 

Noivo quando o meu Trono (da Noiva fiel) estivesse virado rumo ao oriente, de  

frente para o Trono dEle. 

    “Acorde, vento norte! Venha, vento Sul! Soprem em meu jardim, para 

que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em 

seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos” (Ct 4.16). 
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    Enquanto observava os “Doze Anciãos” (discernimento espiritual: Doze 

Apóstolos), que estavam comigo, perguntei ao Espírito Santo: 

    “- O que fazer para que o Trono da Noiva se vire do sul para o oriente? 

Pois eu (como Noiva de Jesus), anseio estar em seus braços! Porque temos 

que esperar mais? Então um daqueles anciãos, na força de um relâmpago, 

bradou em „linguagem Celestial‟: 

    “- Somente o „Grande e Último Avivamento‟ poderá virar o Trono para o 

oriente, onde está a nascente do Sol da Justiça (Ml 4.2). 

    Nota: Atentai! Todas as palavras se discernem espiritualmente, balizadas 

na palavra de Deus, a Bíblia. 

    “Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o 

ocidente, assim será também a vinda do filho do homem” (Mt 24. 27). 

     Todos os acontecimentos proféticos estão voltados para Jerusalém 

AM ISRAEL CHAI (O povo de Israel vive). E é profético que do ocidente 

sairá o “Grande Avivamento”, e que no Brasil está o pé direito do “Grande e 

Ultimo Avivamento” (detalhes mais a frente). 

Será maravilhoso quando o Grande Dia do 
Avivamento chegar 

“Mi Kamorra Adonai (Quem é como Tu Senhor?)” 

    Depois olhei para o alto e vi que havia uma longínqua redoma de prote- 

ção onde estava a Noiva e os Doze Anciãos (12 apóstolos). Aquela redoma 

se estendia até os altos céus, onde estava assentado no Trono o Noivo-Rei 

e ao seu lado outros Doze Anciãos (12 tribos de Israel). E alegremente todos 

observavam a “ansiedade” da Noiva, já adornada, desejosa pelo grande dia 

do seu casamento; o “Dia da Restauração”. 

   “Pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido; o Santo 

Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará (...)” (Is 54. 5). 

     Disse o Senhor: 

     “- Preparai! Aplanai os vossos caminhos. Trocai vossas sandálias ve- 

lhas pelas novas; deixai-vos serdes revestidos de poder. Eis que a Minha 

glória se estenderá por toda a Terra. Acautelai-vos; e que ninguém vos enga- 

ne! Deitai fora o envelhecimento espiritual; buscai beber vinho do odre novo; 
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Eis aí o „Vinho da Anunciação do Avivamento‟. Bebei dele vós todos Meus 

escolhidos; pois eis que é chegado o „Reino da Luz‟”. 

A dança da Cavalaria dos Exércitos de Deus 

    Vi em seguida, o “Exército da Cavalaria do Céu”. Todos os anjos em 

seus cavalos brancos dançavam nos ares. E direto do Trono de Deus podia- 

se ouvir uma “Melodia Celestial”, que dizia: 
 

    “Cantai! Cantai Israel! Eis aí o Dia do Prodígio! 

    Regozijai Israel! O Dia do Senhor chegou! 

    Cantai alegremente, ó filha de Sião (Noiva Fiel)! 

    Contemplai o Teu Salvador! Vinde adorai! 

    Vinde adorai, O Grande Eu Sou.” 

     Dançavam também anjos de vestes brancas; eles tinham asas e faixas 

de ouro em suas cabeças. Alegremente eles dançavam de mãos dadas fa- 

zendo movimentos circulares. Como forma de adoração, suas asas se movi- 

mentavam rapidamente, como o bater das asas de um beija-flor. E eles fazi- 

am “coreografia” nos ares: Parte deles voavam para dentro do círculo, e a 

outra parte formava um círculo ao redor dos da parte de dentro. 

     Era interessantíssimo ver adoração daqueles anjos! A maneira como eles 

se movimentavam era surpreendente! Os anjos que dançavam na parte circu- 

lar de dentro, ora sobrevoavam por baixo do outro círculo de fora, ora circula- 

vam por cima deles; enquanto que os de fora circulavam em torno de si 

mesmo. 

     Como são surpreendentes as coisas do Reino de Deus! Foi lindo de- 

mais, ver milhares de milhares de olhos celestiais contemplando o regozijar 

daqueles anjos, durante a dança. 

     Diz o Espírito Santo: 

    “- Filha amada, Noiva eleita; Os céus estão em festa. Tudo está prepa- 

rado... A batalha pelo resgate da Noiva já se finda; E a Noiva-Rainha em 

breve será arrebatada. Confiai! Salmodiai! Alegrai! Eis aí o Dia Aceitável do 

Senhor”. 

    “Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará, e lhes 

servirá de guia para as fontes das águas da vida;” (Ap 7.) 
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Unção do Shophar 

    Deus elegeu “homens na virtude de anjos mensageiros” antes mesmo 

de serem gerados no ventre materno para receberem “unção do Shofar” e 

atuarem como “Anunciadores do Reino de Deus”. Jesus está voltando! 

    “Quando na vossa terra sairdes à guerra, contra o inimigo que vos esti- 

ver oprimindo, fareis retinir as trombetas; (...) no dia da vossa alegria, nas 

vossas festas fixas, nos princípios dos vossos meses (...) tocareis as trombe- 

tas sobre os vossos holocaustos (...) e eles vos serão por memorial perante  

vosso Deus”. (Nm 10. 9,10). 

     *Nota: O toque do Shofar significa voltar a origem; é completude: 

o “Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim”. 

     Quando a última trombeta for tocada será anunciado o “Grande Dia do 

Senhor”, que reinará para todo o sempre. O Apocalipse (Ômega - consuma- 

ção da obra de redenção) se explica no Gênesis (Alfa - origem). E em Gênesis 

o homem comeu do fruto do bem e do mal enquanto que no Apocalipse os 

eleitos comerão do fruto da “Árvore da Vida”. Aleluia!!! 

      Disse o Senhor: 

      “- Amada Noiva, atentai para o toque da trombeta (Shofar). Eis aí o anún- 

cio de que se aproxima o Reino de Deus (Ap 19. 6). Eis que meus eleitos dos  

quatro cantos da Terra ouvirão o som da trombeta, e se ajuntarão em adoração  

e louvor. E toda a Terra se encherá da Minha glória. Vigiai, sacerdotes meus,  

e não sejais meninos em fazer alianças. Pois eis que o exército inimigo tem cri- 

ado estratégias mirabolantes e terríveis para se infiltrar. Audaciosos movimentos 

 religiosos têm surgido, mas não procedem de mim. Aos fiéis concederei o Meu  

selo (Ef 4.30). E atentos, estrategicamente, não farão alianças com o inimigo.  

Vida em santificação, diante do altar é o que Eu quero. Exércitos do Céu já tenho 

enviado, sob o comando do arcanjo Miguel para lutar juntamente com o Meu exér- 

cito da Terra, contra o poder hierárquico das trevas, na terra e nos ares. Autoridade 

 (em nome de Jesus) tenho dado a vós, para tocardes com vossas mãos nos enfer- 

mos, e serem curados; para que os cegos vejam, os mudos falem e os cativos sejam 

libertos (em níveis de corpo, alma, e espírito). Não se trata de apenas cura física 

(corpo), pois à muitos já permito e permitirei ver a luta, guerra e libertação no 

mundo espiritual (Is 61). Obterão visão de águia (aguçada), pois a estes concederei 

unções diretas do Trono, a unção dos Quatro Seres Viventes (dissertado mais à fren- 

te). E muitos outros sinais sobrenaturais concede rei, como forma de combater os si- 

nais enganosos do poder maligno das trevas. 
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Shophar de Ouro - O Sinal de Alerta na Terra 

    “Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano 

secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas” (Ap 10:7). 

     Observei que havia um exuberante Shofar revestido de pedras preciosas 

coloridas, que tipificam os tesouros escondidos da Noiva. Este Shofar veio 

direto do Trono de Deus, que fica na “Sala do Controle”, e está em todos os 

lugares, na plenitude de Deus. O local onde o “Anjo da Anunciação” colocara 

a sua boca para tocar havia três elos de ouro puro que formam três alianças 

por fora e por dentro. A primeira aliança é de pedra de jaspe, a outra de 

sardônio, e a outra esmeralda - as mesmas pedras do Trono de Deus. (As- 

sim revelou-me o Espírito Santo - Ap 4:3). 

     Quando o anjo tocou o Shofar, as notas musicais entraram dentro de 

mim (Noiva). E eu ouvi a voz do Senhor, dizendo: 

     “-Tocai as trombetas, “anjos meus da Terra” (mensageiros), e todos sa- 

berão que EU SOU DEUS. Serei exaltado nos céus, serei exaltado na Terra 

pela Minha Noiva fiel. Eis que a Trindade anuncia o resgate da Noiva. O 

Espírito e a Noiva dizem: Vem!” 

      “Tocai a Trombeta em Sião, e dai o alarme no Meu santo monte. Tremam 

todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor; já está perto 

[...]” (Jl 2.1). 

    Diz o Senhor: 

    “- Muitos dos Meus filhos, que receberam a unção do Shofar tocarão. Ao 

ouvirem o toque, os meus filhos mensageiros, na virtude de „anjos cantores 

e da adoração‟, receberão revelações de músicas celestiais diretamente do 

Meu Trono”. 

    Nota: 

 *Ao mencionar os filhos de Deus como “anjos” (virtude de mensageiro), não 

 se trata aqui de adoração a anjos. 

 *Também quero relatar que tive o privilegio, juntamente com outros irmãos de 

 ouvir algumas vezes, o shofar tocar, embora não houvesse nenhum humano a  

tocar; era mesmo o anjo do Senhor tocando. 
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    “Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e, 

por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês recebe- 

ram a plenitude” (Cl 2.9). 

     Observei que uma imensa “Porta de ouro” começou a se abrir e anjos de 

branco cujos cabelos eram loiros, corriam com seus shofares se posicionando 

do lado de fora da porta, e harmonicamente começaram a tocar. E pela fresta 

da porta, entreaberta, eu pude ver as ruas de ouro e o Rei Jesus caminhando 

rumo à grande “Porta da Jerusalém Celestial”. 

     Então, vi o Seu cetro de ouro na Sua mão direita. O Cetro tem três 

pedras brilhantes: Jaspe, Sardônio e Esmeralda. Depois, vi que o Rei-Jesus 

o pegou com as duas mãos, estendendo-o para a sua Noiva. 

     “E, quando ele viu a rainha Ester esperando lá fora no pátio, teve boa 

vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Ester entrou, 

chegou perto dele e tocou na ponta do cetro”. (Ester 5. 2) 

     O Noivo-Rei caminha entre os jardins. O caminho é formado por pedras 

de ouro reluzente. 

     As flores nas laterais exalam um exuberante perfume, incomparável, 

devido seu cheiro. E os anjos de branco aplaudem o Noivo pela sua formosu- 

ra, vindo já ao encontro de sua Noiva Amada. O grande relógio do céu bate as 

badaladas do raiar da aurora. O “Sol da Justiça”, no seu resplendor, se apro- 

xima. Seus raios atingem a Terra e explosões de Avivamento acontecem por 

toda a Terra e a glória de Deus é manifestada sobre todos os povos, línguas 

e nações. “Todos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito é o Cor- 

deiro de Deus, que abriu o livro selado e os nossos olhos contemplam o Rei 

vindo da Jerusalém Celestial”. 

    “Vem depressa, meu amado, e seja como uma gazela, ou como um 

cervo novo saltando sobre os montes cobertos de especiarias” (Ct. 8. 14). 

Anjos do Avivamento 

   Nota: O que relatarei aqui se discerne em espírito e não se limita à visão 

humana. 

    Vi o globo terrestre e um imenso anjo. A presença deste anjo tipifica os 

quatro cantos da Terra onde ocorrerá o “Grande e Último Avivamento”. Os 
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pés do “Anjo do Avivamento” estavam no hemisfério sul. O “pé direito do Anjo 

do Avivamento estava sobre o Brasil” (sendo que o pé direito dá o primeiro 

passo), e o “esquerdo na Austrália”. Já a “mão direita do anjo estava no 

Canadá” e a “mão esquerda na região que envolve a Tailândia”. O “coração do 

Anjo do Avivamento pulsará nos países europeus”. Aleluia! 

. Quando os quatro cantos da Terra se encherem da Glória de Deus, haverá uma  

Explosão do “útero do Avivamento, na África”. Assim, como as dores de parto,  

a criança do Avivamento nascerá; a igreja fiel já está em trabalho de parto, e do  

pé direito (Brasil), muitos “missionários do Avivamento” sairão para as nações. 

     “Quem tem ouvidos ouça; quem tem olhos espirituais, vejam, e quem tem  

lábios proféticos, abra a boca e fale o que o Espírito diz à Igreja”. 

     ”(...) É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, na- 

ções, línguas e reis” ( Ap 10.11) 

    Passei por uma Porta de luz e vi o Noivo, Jesus Rei, e ao seu lado havia 

outro Trono, o da Noiva-Rainha. Olhei então, e vi a Noiva vestida de vestes 

reais, sendo que eu a representava. 

    O Rei me disse: 

    “- Veja.” 

     Então olhei e vi vários cavaleiros reluzentes que desciam do Céu em 

direção a Terra. Estes iam para diversas partes do Brasil e para as nações 

da Terra. 

    Então me disse o Amado Noivo: 

    “- Amada Minha, estes são „Anjos do Avivamento‟, os quais designei a 

estarem junto aos meus que têm pedido pelo Avivamento e pelo Resgate da 

Noiva. Preparai! Pois é chegada a hora”. 

     “(...) Oh Tu (*Noiva fiel), que habita nos jardins, os amigos desejam ouvi- 

la; deixe-ma ouvir a sua voz” (Ct 8. 13). 

   Depois percebi que no “grande relógio da imensa Porta de luz” estava 

marcando sete horas (sete tipifica a perfeição de Deus). 
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Capítulo III 

Na Plenitude do Tempo de Deus 

 Encontro com o Profeta Joel 

    “E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos...” (Jl 

2. 28) 

    Fui arrebatada à “Sala da Pregação” e vi o profeta Joel. Observei que 

naquela sala haviam papéis na parede. De repente, o meu ser começou a ser 

rodado e aqueles papéis diversificados foram colados em mim. 

    Então atentei para o papel que estava no piso, devido à luz do mesmo, 

que era muito florescente. Estavam escritos naquele papel dizeres a respei- 

to do livro de Joel. 

     “E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a car- 

ne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e 

vossos jovens terão visões; até sobre os servos e sobre as servas derrama- 

rei o meu Espírito naqueles dias” (Jl 2. 28, 29). 

     Ao tocar naquela página do piso percebi que se tratava de várias páginas 

de um livro. Ao abrir aquele livro tinha-se acesso a uma porta no andar de 

baixo. Então presenciei que havia um profeta escrevendo em rolos. Ao seu 

lado havia um objeto tipo uma candeia acesa. Os cabelos do profeta esta- 

vam brancos, finos e ralos, devido a unção do “Ancião de Dias” estar sobre 

ele. 

     Ao entrar pela “porta do livro” (passagem) cheguei à “Sala da Proclama- 

ção”. Ao meu lado estava o “Anjo da revelação”. Então o profeta Joel, cuja 

unção do Ancião de Dias (Ap 1.14-19) estava sobre ele, escrevia as informa- 

ções passadas pelo anjo, vindas diretamente da “Sala da Revelação”. À sua 

frente eram mostrados os acontecimentos futuros. O profeta Joel via através 

de visões espirituais e depois escrevia o que discernia. Naquele momento eu 

fiquei atônita e receosa de ver o que via, porém disse-me o “Anjo do Senhor”: 
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     “- Ao profeta Joel, foi confiado ver e escrever sobre o que aconteceriam 

com a igreja primitiva até os últimos dias. Eis que Eu Sou o Último e o 

Princípio; Sou o Princípio e o Fim. Sou Completude. E a ti revelo agora, a 

„Plenitude dos Tempos‟; Pois Sou o Alfa e o Ômega. E por isso estás aqui; 

neste tempo (tempo de Joel), que para ti (mente humana) é passado, porém 

para Mim é bem presente. Sou Eu o presente, o passado e o futuro. E assim 

como foste tu trazida em espírito até a „Sala de Joel‟. Eu mesmo levei Joel 

ao futuro, que é o seu presente para presenciar os acontecimentos do fim 

dos tempos”. 

     Notei então, que o profeta Joel presenciava a igreja primitiva através de 

uma passagem de luz; o fogo do Espírito Santo era derramado sobre as 

pessoas. Ele via (e eu também), as pessoas sendo batizadas com o Espírito 

Santo e com fogo e em seguida Pedro fazendo o discurso de defesa. Até 

mesmo as crianças de colo falavam em línguas estranhas. Ali entre as pes- 

soas estavam pequeninos eleitos de Deus, que foram designados a serem 

desbravadores do evangelho; e muitos destes morreram em virtude das per- 

seguições aos primeiros cristãos. 

     Ao vivenciar tais revelações, na „Plenitude dos Tempo‟, relutei e questio- 

nei algumas coisas; isto é, para não dizer que eu estava mesmo era com 

muito temor... Então, tocou o meu ombro o “Anjo da revelação” e eu senti 

que suas asas me protegiam. 

     Havia círculos de fogo no território espiritual onde eu estava e também na 

visão dentro do livro (na plenitude do círculo do tempo de Deus). Passei a 

observar que Joel escrevia sobre: 

     “(...) os jovens terão visões (...)” e fiz ligação imediata com o livro de 

Atos, através do discurso de Pedro, o qual fez referência ao livro de Joel. E 

dali da “Sala de Joel”, na plenitude dos tempos, eu vi que Pedro olhava para 

Joel, através da “passagem de luz”. E ambos se viam. 

     Então, o Anjo de Senhor, me fez recordar de uma revelação anterior na 

qual me disse que a cada texto bíblico, a cada capítulo, ou até mesmo a 

cada letra, há uma “Porta Celestial de luz” que se abre, e o “leitor espiritual” 

é levado à “Sala da Revelação” dos céus. 

     Quando aconteceu a descida do Espírito Santo, descrita no livro de Atos 

2, o espírito de Pedro foi conduzido pelo Espírito Santo, a olhar a “Porta de 

luz” aberta do local onde estava Joel, e assim fez o seu discurso de defesa, 

em nome de Jesus. 

     Ali ele obteve o discernimento da profecia de Joel. E a Noiva de Jesus 

também, nestes últimos dias, está sendo direcionada pelo Espírito Santo de 

Deus rumo à glória Celeste. 
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     “(...) Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 

igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as cha- 

ves do reino dos céus; o que ligares na terra terá sido ligado nos céus; e o 

que desligares na terra terá sido desligado nos céus” (Mt 16.18 .19 a). 

     Jesus passou as chaves do “Reino dos céus”, que recebeu do Pai, para 

Pedro (Pedro representa a Igreja fiel), para que pudéssemos, em nome de 

Jesus, dar continuidade ao seu Reino. E após cumprir os mistérios de Deus, 

da forma como Ele anunciou aos profetas, Jesus entregará as chaves do 

Reino para o Pai. 

     “E, então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando 

houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque 

convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés”. 

(I Co 15: 24-25) 

    Jesus é o único meio de chegarmos ao Pai Celeste. Através dEle alcan- 

çamos a Salvação; e aqueles que buscam intimidade com o Espírito Santo, 

mesmo em vida terrena já podem ver, com olhos espirituais, as coisas do 

Reino (Jó 42.5). 

Noiva SAIGDA 

Designada a profetizar nos Últimos Dias 

     Disse-me o Anjo do Senhor: 

     “- À SAIGDA, Noiva fiel, foi designada profetizar nos últimos dias assim 

como revelei a Joel e a outros profetas: SAI para o Grande Dia do Avivamen- 
to! Mulher (igreja) virtuosa, cuja glória de Deus está em si”. 

     Estando na “Sala da Proclamação” observei que na sala ao lado, designada  

“Sala dos Profetas”, estava o profeta Daniel com o seu livro na mão, 

sendo que o mesmo tinha o “Selo do Anel do Rei Jesus “. 

     “(...) tendo este selo: O Senhor conhece os que são seus (...)” - (II Tm 2.19). 

     A “Sala dos Profetas” fica próxima a “Sala da Revelação”. Então o “Anjo 

da Revelação” me levou até a porta da Sala dos Profetas e eu vi vários profetas  

assentados sobre o piso transparente. 
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Na Sala dos Profetas, 
em um dos Palácios do Reino Celestial 

     Cada profeta, com suas vestimentas específicas tinha seus livros aber- 

tos. Notei que ao lado do profeta Isaías estava uma criança pequena de vestes 

brancas. Disse-me o Espírito Santo que “se tratava de um espírito em fase de  

aprendizagem, sendo preparado para nascer como humano; um futuro profeta 

 que virá a terra”. 

     “Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e, antes 

que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações” (Jr 

1.5). 
 

     *Nota : A princípio esta revelação me assustou (entre outras 

que ainda não me foram permitidas relatar) Porém, assim quis o Senhor 

revelar mais um dos seus mistérios à sua Noiva (I Co 12. 2-4 e 28). 

     Bem, o meu espírito estava na “Sala dos Profetas”, quando percebi que 

os profetas do Reino Celestial trabalham ajudando os filhos de Deus que 

estão na Terra. Dos seus livros há como que fios de energia interligados à 

Terra. Os “anjos mensageiros” sobem da terra com os questionamentos dos 

humanos a respeito de determinado versículo, texto ou contexto do próprio 

livro do profeta da Bíblia. Os questionamentos são trazidos pelos anjos, à 

“Sala dos Profetas”, em pequenos papéis interligados entre o que parecia 

ser “fios de eletricidade”. 

     Quando o filho de Deus, em vida consagrada e santidade pedir discerni- 

mento ao Espírito Santo, em nome de Jesus, a respeito do texto bíblico lido,  

o anjo que está ao seu lado leva a pergunta até o profeta no Céu. 

Então, imediatamente, luzes se acendem no livro do profeta; o vento impe- 

tuoso do Espírito Santo moveu  as páginas pairando onde foi feito o questi- 

onamento (Hb 4:12). 

     Através da liberação da “Sala do Controle de Deus”, o profeta envia 

para o Filho de Deus na terra, através do mesmo anjo, a revelação do que 

está além da letra. 

Como ocorrem Falsas Revelações 

    Em seguida notei um sinal de alerta, na cor amarela, na casa de um 

jovem pastor, enquanto o mesmo estudava o livro de Isaías. 
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     Entrou no local onde ele estava uma senhora muito culta (sabedoria 

humana). O jovem pastor comentou a respeito de um discernimento espiritu- 

al no qual alcançara a respeito do livro de Isaías. E aquela mulher, que estava 

sem comunhão com Deus, confiando em seus conhecimentos teológicos e 

humanistas, interferiu no discernimento. Sendo influenciada naquele momento, 

por demônios próximos a ela, que atuam através da religiosidade. 

    *Nota: Vi aqueles demônios como olhos de cães na escuridão; e o Espírito  

Santo me fez discernir que anjos caídos, através de seus subordinados, distorcem 

as informações espirituais obtidas pelos humanos quando encontram legalidade 

espiritual. 

     Notei que aquela mulher, através de discernimentos religiosos traçados 

pela sabedoria humana, lançou indagações a respeito do discernimento es- 

piritual obtido pelo jovem pastor. Dizia ela: 

     “- Mas não pode ser assim! É um equivoco pensar assim! Pois não é 

assim que a teologia interpreta”. 

      Então ela pegou várias literaturas de teólogos famosos e mostrou para 

o jovem pastor. Seus argumentos levaram o jovem pastor a desistir de bus- 

car de Deus a revelação. 

    Nota: Pessoalmente não sou contra o estudo teológico. (Estudei Teologia) 

Porém, se o estudioso não for um “verdadeiro adorador em espírito e em verdade”, 

 de nada adiantará seus conhecimentos. Pois o verdadeiro adorador tem intimidade  

com o Pai Celeste.  (Gl 4.4-7) 

    Disse-me então o Senhor, na figura de um Anjo: 

    “- Indignado estou contra este povo, que me honra com os lábios; mas 

seu coração está longe de Mim. Fartos estão dos conhecimentos humanos; 

até sobejam e trazem os despojos. Tanto sabem e nada sabem; são cegos 

guiando outros cegos. Mas eis que um remanescente de águas cristalinas já 

começa a jorrar. E aos Meus fiéis acrescentarei enquanto dormem; pois já 

foram selados (Ef 1.13-14). Muitos serão despertados em sonhos, como um 

sinal de alerta, a me buscarem. Então revelarei os Meus mistérios. Eis que 

uso e usarei quem Eu quero. Crianças pequeninas serão usadas por Mim 

com maior intensidade; e o próprio ímpio perceberá. São „crianças-anjo‟  

(mensageiras) enviadas a terra, com a missão de guerrear em prol do „Grande e 
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Último Avivamento‟. Mas, atentai amada Noiva. Buscai discernimento, pois 

o vosso adversário ruge como leão buscando a quem possa tragar (I Pe 5.8). 

Buscai aprender mais de Mim. Eis que muitas informações já concedi aos 

Meus eleitos da terra (guerreiros do Reino da luz), mas nem todos alcança- 

ram o discernimento”. 

    “- Eu Sou a Fonte - disse o Espírito Santo - Vinde a Mim e perguntai, e 

eu vos conduzirei, em nome do meu Filho Jesus, ao Pai que delibera a 

Proclamação”. 

    Disse, particularmente, a mim: 

    “- Eis que muitos questionarão a teu respeito, filha; até mesmo os rema- 

nescentes; porém, alcançarão discernimento os que me pedirem”. 

O Véu da Noiva fiel 
- Recado para os Heróis do Avivamento 

     Presenciei um imensurável manancial de águas cristalinas que caía de 

forma circular como “um grande véu de noiva”. E vários grupos brasileiros e 

não-brasileiros: “ Heróis do Avivamento”, já se deliciam entre as águas trans- 

parentes do Espírito. Entre tantos pude ver uma mulher de Deus, que traba- 

lha em âmbito internacional, ministrando a libertação aos cativos e oprimi- 

dos. 

     Disse o Senhor: 

     “- Muitos virão de todas as nações, em suas respectivas línguas e povos 

e adentrarão nesta „Água do Avivamento‟. Eis que representantes de cada 

exército do Rei Jesus virão” (Ez 47.8-9). 

     Discerni que cada denominação que prega Jesus como Salvador e Se- 

nhor - o único fundamento de fé, é um dos “Exércitos de Deus” na Terra. 

Sendo que cada exército tem sua regra de conduta/doutrina. 

     “- Ocorrerá ainda mais, com maior intensidade, o mesclar de várias lide- 

ranças (uma hierarquia ministerial interdenominacional), com o intuito de 

ganhar bairros, cidades, estados e nações para o Meu Reino. Pois eis que 

farei aumentar o número dos Meus estrategistas. Atentai, meus estrategis- 

tas, “Heróis do Avivamento”. Não sejais sectaristas, sendo sábios aos seus 

próprios olhos. Lancem do meio de vós a soberba; e atentai para aqueles 

que foram atingidos na batalha; não os deixai perecer; mas buscai estratégi- 

as a fim de resgatá-los. EU, o Senhor dos Exércitos, não abro mão dos 

feridos. Atentai! Não sejais juízes de vós mesmos, pois vejo diferente de vós. 

(Vi pastores e lideranças religiosas aprisionadas no mundo espiritual). 
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    “- Liberte-os em Meu nome (Jesus); sois estrategistas; „Aquele que está 

em pé, veja que não caia‟; „Não julgueis para que não sejais julgados‟, „anjos 

(mensageiros) meus‟. Guerreiros dos últimos tempos! Posicionai-vos para a 

guerra. Ide! Avançai”! 

    Revelação: “O véu se coloca na cabeça da Noiva. Deus tem levantado e 

levantará líderes do Avivamento por toda a Terra, cujas mentes estão interli- 

gadas à mente de Cristo”. 

A Noiva SAIGDA passeia pelo Reino 

com o Noivo Rei 

     O Noivo Jesus levou a sua Noiva Amada para conhecer parte do seu 

Reino. E as vestes dela eram brancas com bordados na barra, em formato 

de flores rosas, em pedras preciosas. 

     Uma “Música Celestial” romântica estava sendo tocada no interior da 

“nave espacial “(glória visível de Deus). E o Noivo Jesus, abraçado com sua 

Noiva, mostrava milhares de milhares de montanhas repletas de pedras pre- 

ciosas. (Ez 10: 9-22) 

     A Noiva pediu para descer e tocar as pedras preciosas. Ao tocá-las, 

percebeu que as mesmas tinham vida, tinham órgãos de sentido como os 

humanos e cada qual falava em sua própria língua. Porém, a Noiva fiel conhe- 

cia todos os dialetos falados pelas pedras preciosas das montanhas. 

     Cada pedra representa um remido de Deus. E a Noiva já como Rainha 

(na plenitude do tempo Celeste) podia adentrar pela pedra, juntamente com 

o Noivo Rei e contemplar a beleza das casas dos remidos. (Jo 14.2) 

A Mansão de uma Remida 

    Depois a Noiva adentrou pela pedra preciosa. Dentro havia a casa de 

uma remida, em glória Celestial. Tudo dentro era de ouro puro: as paredes, 

escada, assentos; os vasilhames eram de prata e o elevador como cristal. 

Havia muita luz refletida do castiçal de ouro, e inúmeras “Lâmpadas Vivas” 

(era a glória de Deus manifesta naquela casa). 

    “(...) pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada” (Ap 

21. 23 b). 

    Tudo era magnificamente lindo! E do Trono de Deus podia-se ouvir os 

louvores dos anjos. 
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     Aquela mansão era de uma mulher remida, que cumpriu a sua missão 

na terra em prol do Reino de Jesus. Ali tudo brilhava... Haviam baús repletos 

de tesouros; e os anjos de vestes brancas, serviçais do Reino, cuidavam 

daquela casa. Também haviam jardins e braços de água vindos do “Rio da 

Vida” em cada mansão daquela montanha. Todos vivem eternamente em 

ordem e em paz de espírito. 

     Disse o Noivo Rei à Sua Noiva: 

     “- No Meu reino existem mansões celestiais muito maiores, melhores e 

mais exuberantes do que esta. E cada qual receberá sua mansão de acordo 

com o seu galardão”. 

     Cada mansão Celestial é construída estrategicamente; e muitas delas 

estão abaixo do Rio da vida e têm acesso direto com a “Fonte do Rio”, que 

fica no Trono de Deus (Dn 7:10). 

     Outras ficam localizadas nas diversas “Galáxias do Reino”, que são rei- 

nos menores coligados ao “Reino Supremo”, onde fica o Palácio Real. 

*Nota: 

A Nova Jerusalém esta sendo construída tal como Salomão se preparou 

para a construção do templo do Senhor (II Cr 3). Cada vida em santidade 

é o templo de Deus. Somos pedras preciosas da Nova Jerusalém. So- 

mos reino e sacerdotes eleitos de Deus Pai (Ap 1.6); e no Céu não 

haverá templos (Ap. 1.5-6). 

“E tinha um grande e alto muro com doze portas, e, nas portas, doze 

anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos 

de Israel”. 

“E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles estavam os no- 

mes dos doze apóstolos do cordeiro.” 

“Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o 

Cordeiro são o seu templo” (Ap 21:12, 14 e 22). 
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Capítulo IV 

Portas do Reino Celeste 

     “Leva-me à Sala do Banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor” (Ct 

2. 4). 

    *Nota da autora: Se você amado(a) leitor (a), em espírito, ora em línguas 

estranhas (Celestiais), o Espírito Santo te convida a orar antes de ler este 

capítulo; e Ele conduzirá o seu espírito pelo Reino Celestial. 

Três Portas do Reino se abriram na banda do Norte 

     À Noiva fiel lhe foi dado às chaves do Reino. Jesus é a única Porta de 

entrada para o Reino Celestial. A Igreja recebeu as chaves do Reino quando 

Jesus a passou para Pedro (Mt 16.18-19). E aquele que tiver acesso as 

chaves do Reino conhecerá os seus mistérios. 

     E disse o Espírito Santo de Deus: 

     “- Muitos eleitos ainda em vida, nestes últimos dias, serão arrebatados 

aos céus em espírito; estes voltarão e relatarão as belezas do Reino Celeste. 

 E eis que sinais e prodígios acontecerão nos céus e na Terra. Atentai-vos! 

Pois não vos deixarei órfãos, nos dias da calamidade; fujas para o monte, de 

onde vem o vosso socorro; Olhai para o alto; e sedes sóbrios”. 

     Certo dia, novamente, o meu espírito foi conduzido aos céus. A princípio, 

do local onde eu me encontrava percebi que eu estava assentada virada para 

o norte (tendo como referencial o oceano atlântico) e dali eu podia ver, à 

minha frente, três portas grandes, revestidas de ouro puro. Em cada porta 

havia um “anjo guardião” com sua espada reluzente. Naquele instante, o 

meu espírito, guiado pelo Espírito Santo, discerniu que poderia escolher em 

qual daquelas portas eu entraria primeiro. 

Porta do Oriente - Palácio dos Sacerdotes 

    O Espírito Santo me revelou que a primeira porta, da banda do norte, 

está localizada ao oriente, onde se dá o nascer do sol; sendo assim, desig- 
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nada como “Porta do Oriente”, que dá acesso à “Porta do Tesouro” e do 

“Palácio Sacerdotal”. A segunda porta, da banda do norte, localizada entre o 

oriente e o ocidente, é designada como a “Porta Central” e dá acesso à 

“Porta da Rocha e do Caminho”. A terceira porta é designada “Porta do Oci- 

dente” que dá acesso à “Porta do Vento Impetuoso e da Redenção”. 

     O meu espírito pediu para entrar primeiro pela “Porta do Oriente”. Então 

eu caminhava juntamente com um anjo, que tinha cerca de três metros de 

altura. Passamos dentro de montanhas repletas de ouro maciço e pedras 

preciosas azuis turquesa. Meu ser era surpreendido ao ver tanta beleza... e, 

aquele local era novidade para mim. 

     Eu queria saber onde eu estava. Então o “Anjo do Senhor” me tranquilizou 

dizendo que estávamos no “Reino da Luz” passando por uma mina de pedras 

preciosas. 

     Eu pude presenciar pequenos seres Celestiais cavando o local da mina 

com picaretas e outras ferramentas mais modernas regidas como se fossem 

à “laser”. O anjo do Senhor me disse que aqueles seres eram “Trabalhadores 

do Reino Celestial”, e que os mesmos estavam preparando as joias da Noiva. 

Disse-me ainda, que uma das incontáveis e imensuráveis fortunas  do Reino  

de Jesus estava ali; e que não se pode vender e nem comprar, sequer 

nenhuma pedra daquela mina, por menor que seja a pedra; nem mesmo o pó 

ou faísca. (Tudo naquela mina tem vida! É mistério demais!!! Meu Deus!) 

     Andamos e chegamos até outra porta - uma “Porta de Luz”. E eu podia 

ver dali, planícies e pequenos planaltos verdejantes. Ah!!! Como eu senti paz 

naquele lugar... era um refrigério inexplicável!!! 

     Parei próximo a uma janela de vidro transparente, e vi o movimentar de 

vários remidos, de vestes brancas; que em paz Celeste, tranquilamente aguar- 

dam o “Grande Dia do Senhor”. E eu senti desejo de ir além naquele misté- 

rio, porém o anjo do Senhor me disse: 

     “- Ainda não é chegada à hora deste mistério”. 

     Para minha surpresa, aquele anjo não podia parar. Pois tinha uma missão  

já predeterminada para me revelar. Saímos dali e passamos por um “Jardim Ce- 

lestial” maravilhoso. Suas flores eram grandes e viçosas e possuíam fôlego de  

vida. Constantemente é gotejado o orvalho sobre elas, vindo diretamente do  

“Rio da Vida” que procede do Trono de Deus e do Cordeiro. 

     Aquelas flores exalavam perfumes diferenciados, como forma de adora- 

ção a Deus, sendo que tais fragrâncias subiam diretamente para o Trono de 

Deus. 
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     Havia também no jardim daquela praça, pequenas árvores ornamentais, 

transparentes como cristal, porém em tons de ouro refinado. 

     Também vi remidos de vestes brancas, assentados em bancos móveis, 

de ouro puro e transparente. Tais bancos tinham vida e se movimentavam 

conduzindo os remidos de um lado para o outro da praça. Havia também 

crianças correndo pelo jardim Celeste sendo que as mesmas recebiam cui- 

dados especiais de anjos, inclusive anciãos. 

     Entre as exuberantes flores daquele “Jardim Celeste” havia uma “Rosa 

Azul”, que atraiu minha atenção. Então parei para contemplar sua formosu- 

ra. Mas o interessante é que o anjo que estava me conduzindo, prosseguiu 

no caminho, e quando me dei conta ele já estava bem à frente. Nisto, ele 

parou e sorriu para mim. E embora eu tivesse muita curiosidade em desven- 

dar os mistérios daquele jardim, eu acariciei rapidamente aquela “Rosa Azul” 

(cujo semblante espiritual lembrava o rosto de um ser humano) e depois corri 

até o anjo. (Sl 111.2; Sl 89.11) 

     Continuamos nossa trajetória pelo Reino Celeste e então chegamos a 

uma grande Porta (cerca de três metros e meio de altura) de um dos palácios 

 do Reino. À frente daquela porta estavam dois “anjos guardiões”, que 

fizeram continência para mim (Noiva), inclinando suas cabeças. 

     Também observei que as asas do anjo que me conduziu até aquele lugar 

do Reino Celestial estavam guardadas em suas próprias costas. E, após 

conduzir-me até aqueles anjos guardiões que estavam de frente para a “Por- 

ta Formosa” daquele palácio, imediatamente aquele anjo ergueu suas asas... 

surpreendentemente... de modo que se tornaram imensas! Em seguida, ra- 

pidamente ele sobrevoou a frente daquele palácio indo para outra dimensão 

Celestial (ali havia sido encerrada sua missão para comigo - Ap 19.10). 

     Então, em frente àquela Porta Formosa daquele Palácio Celestial perce- 

bi que minhas roupas de Noiva foram trocadas por vestes sacerdotais. Emo- 

cionante foi ver em mim o peitoral contendo as doze pedras esculpidas como 

selos. (Êxodo 28. 4-29). 

     Ouvi badaladas dos sinos, e a “Grande Orquestra” daquele imenso salão 

começou a tocar. Como foi maravilhoso ver os corais de anjos cantando e 

rejubilando de alegria! 

     No salão eu pude ver inúmeros assentos-tronos, a perder de vista. E a 

frente de cada um havia uma pedrinha branca escrito nomes de “Sacerdotes 

Eleitos” (Ap 1:6 - “... E nos constituiu... sacerdotes para o Seu Deus e Pai...”). 

     Notei que os assentos arredondados estavam postos de forma circular e 

seus respectivos sacerdotes assentaram-se neles (Ap 3:12; Ap 2:17). 
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      Naqueles momentos eu tinha a convicção de que o sacerdote Arão esta- 

va lá, na parte do meio. E aos que forem designados entrar por aquela porta 

poderão contemplar o resplendor do assento principal: o “Trono do Sumo 

Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque”, o próprio Jesus. 

      “(...) És o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque 

(...) Temos um sumo sacerdote como esse o qual se assentou à direita do 

Trono da Majestade nos céus e serve,(...) no verdadeiro tabernáculo que o 

Senhor erigiu, e não o homem” (Hb 7.17; 8.1b, 20). 

      Maravilhoso foi presenciar o grande resplendor da presença de Jesus, 

assentado em seu “Trono Sacerdotal”. Pude vê-lo como uma luz prateada 

muito forte. Só pude discernir daquele resplendor as doze pedras do peitoral 

sacerdotal do Sumo Sacerdote, segundo a “ordem de Melquisedeque”. Eu 

não podia ficar de pé devido à gloriosa presença de Jesus. Chorei muito 

enquanto escrevia. 

      Dizia o Sumo Sacerdote com voz de trovão, que apazigua muitas águas: 

      “- Eis que tenho reservado muitos assentos sacerdotais neste lugar 

Celestial (Vi então milhares de milhares de assentos-trono ainda vazios). Os 

que aqui assentarem reinarão comigo. Aqueles cuja „Arca da Aliança‟ estiver 

em si. Estes assentos-tronos são reservados para os meus fiéis; que mesmo em  

angústias, guerras, perseguições e mortes, perseveraram sem oscilar, lutando  

em prol da conquista do meu Reino (vidas salvas na Terra) E são estes, designa- 

dos Minha propriedade peculiar”. (Ap 20. 4-5). 

    “Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurrei- 

ção; sobre esses a segunda morte não tem autoridade; pelo contrário, serão 

sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos” (Ap 20.6). 

      Também pude presenciar os instrumentos que os anjos tocavam no sa- 

lão daquele palácio: eram grandes e de ouro. Eles tocavam como uma orques- 

tra sinfônica toca e havia um “Ministro de música do Céu” - um sacerdote – 

- que regia a orquestra; e, na plenitude dos tempos, os cantores do grande 

coral Celestial eram remidos do Senhor, já em glória. Então me disse o 

Senhor que os grandes corais dos remidos, em glória, viajariam pelo Reino 

Celestial para cantar quando a Noiva-Rainha estiver no Céu. 

      As vestes usadas pelos componentes daquele coral eram tipo becas de 

formatura, na cor azul marinho, sendo que havia uma faixa vermelha carme- 

sim na cintura. 
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    Ao retornar da “Porta do Oriente” fui conduzida por um anjo, descendo 

por um grande rolo, escrito em letras de ouro, em “hebraico Celestial”. 

    Já em outro dia... ao subir a escada para o terceiro andar de minha casa 

(meu local de busca com Deus), vi que sobre a escada havia um rolo desig- 

nado: “Rolo da Anunciação”. 

    Ao término da subida vi que havia a minha frente dois anjos que eram 

“anjos guardiões do Tesouro do Céu”, um de frente para o outro. Cada um 

possuía duas espadas reluzentes, cruzadas umas com as do outro. Eles 

foram designados à me proteger ao receber novas informações do Reino. 

Porta Central - Porta da Rocha e do Caminho 

     Novamente vi as três portas da banda do norte. Parei em frente a “Porta 

do Oriente” e o anjo me concedeu a chave da Porta Central, que só poderia 

ser usada quando da “Sala do Trono de Deus” viesse o comando. Em segui- 

da aquele anjo me mostrou a “Porta Central da banda do Norte”; e outro anjo 

me conduziu até ela, trazendo consigo um rolo selado pela Trindade o qual 

me autorizava a entrar por esta porta. 

     Observei que foi colocada em mim uma roupagem especial, uma capa 

de listras largas, brancas e vermelhas, sandálias de couro-ouro amarradas 

até os joelhos. Eu tinha uma espada na cintura e um arranjo na cabeça 

(lembra um chapéu branco com uma pena branca de uma grande águia). O 

anjo abriu aquela porta segurando minha mão (eu tinha a chave e autoriza- 

ção de Jesus para abri-la). 

     Caminhamos por um caminho que passava no meio de uma grande ro- 

cha, sendo que de um lado era rocha-ouro e do outro lado rocha-avermelhada. 

O anjo guerreiro que me conduzia por aquele caminho estava vestido de 

roupa verde, botas de couro de novilho até os joelho e cinto de couro de 

novilho. Os cabelos daquele anjo eram pretos e ele não tinha asas; o mesmo 

exerce função de alta hierarquia no Exército de Deus, no Céu. Ele tinha em 

suas vestes três estrelas trinas, nas cores: vermelha, amarela transparente 

e azul. 

     Aquele anjo me mostrou aquela grande Rocha, separada ao meio por 

um caminho. Estava esculpido na rocha o formato de vários livros, sendo que 

cada qual tinha um nome. Atentei-me para vários livros que emitiam luzes 

prateadas, outros vermelhas e outros azuis. 

     Disse o Anjo do Senhor: 
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    “- Estes livros correspondem às pessoas que confessaram Jesus como 

Salvador. Muitos desistem na caminhada e são tragados pelo “devorador de 

almas”, já que satanás pleiteia diante do trono de Deus o livro da pessoa 

tragada. Deus, o Juiz Supremo, é justo e abomina a iniquidade. Ele envia 

anjos e profetas para guerrearem por estas vidas, na terra; porém, se a 

pessoa negar e rejeitar a Jesus com sua boca, e/ou através de atitudes 

pecaminosas, o livro da vida desta pessoa é retirada da rocha, que é pura.” 

    “Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras! Quem me 

dera que fossem gravadas em livro! (...) para sempre fossem esculpidas na 

rocha! Porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará 

sobre a Terra” (Jó 19.23-25). 

    Notei que o livro de uma mulher foi retirado daquela “Rocha” ficando no 

local apenas o vazio. Em seguida, vi que abutres gigantes levaram a mulher, 

cuja vida estava descrita no livro, retirando-a do “Caminho” (Ex 32: 32-33; Dt 

11:26). À medida que se afastava ela se enchia de vermes (demônios), tor- 

nando-se escrava dos abutres: “...amou a maldição e a carregou...” (Sl 109:17) 

   “Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; nin- 

guém vem ao Pai senão por mim” (Jo 14.7) 

     Continuei caminhando... A Rocha era imensa e o Caminho era estreito e 

longínquo... E, enquanto eu prosseguia consegui perceber os detalhes do 

caminho. Haviam “anjos guardiões” com suas espadas erguidas nos ares 

sobre as laterais da Rocha. 

     Ao atentar para o alto, onde estavam os anjos, vi que o firmamento se 

abriu surgindo algo como um grande cometa. Dali, Jesus me observava na 

figura de um Rei de cabelos pretos, tendo o seu “Cetro de justiça” em sua 

mão. Jesus sorriu para mim e estendeu o cetro. Imediatamente, percebi que 

minhas vestes que resplandeciam, estavam longas e havia diversas pedras 

em tons de ouro que brilhavam, além de pérolas raríssimas. Meus sapatos 

também eram de ouro (novamente representava a Noiva de Jesus). 

     Jesus chamou a Noiva e ela começou a subir erguida pela luz do “Cetro 

do Noivo”. Ele acariciou seus cabelos e colocou mais uma pérola no colar da 

Noiva que ao todo já eram “setenta” (na plenitude da perfeição espiritual dos 

setenta). A Noiva chorava aos pés de Jesus. 
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      “O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas 

(...)” (Ct 4.4) 

   Então o Noivo-Rei me disse: 

   “-Não chores Noiva, ainda um pouco mais e estarás no Reino comigo. 

Em breve, muito em breve serás arrebatada, Amada Minha. Formosa és tu; 

como o das garças é o teu voo; suntuoso como a gazela é o teu caminhar. 

Minha primícias! O Reino te aguarda. Tudo já está preparado (Ct 3.5). 

O Grande Relógio do Céu 

    Arrebatada nos braços do Noivo-Rei, notei que, no “Grande Relógio de 

ouro do Céu”, faltava um minuto para meia noite (na plenitude dos tempos). 

Em seguida o sino daquele relógio tocou sete vezes e os ponteiros, como 

fogo, rodaram em alta velocidade além da velocidade da luz! 

    “(...) mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados” (Mt 

24.22b). 

    Depois, presenciei pessoas correndo na terra. Elas estavam aflitas, 

afadigadas, desorientadas e enfermas. A tecnologia se aprimorava rapida- 

mente e a iniquidade aumentava na mesma proporção. 

    A ciência se multiplicava e evoluía assustadoramente, principalmente a 

ciência genética; ocorrendo uma grande confusão na terra e assim concei- 

tos antigos e leis serão mudados. 

    Neste tempo os fiéis prevalecerão buscando como nos tempos primiti- 

vos, orando de casa em casa. Notei que os escolhidos de Deus choravam e 

lamentavam devido à iniquidade do povo. Atos proféticos eram feitos por toda 

a Terra pelos profetas de Deus; os mesmos recebiam ajuda dos “anjos dos 

exércitos do Céu”, juntamente com o arcanjo Miguel. 

Porta do Ocidente 

- Porta do Vento Impetuoso e da Redenção 

    Após retornar da “Porta Central”, um anjo de vestes brancas com faixas 

vermelhas na cintura, me levou até a “Porta Ocidental”. De frente àquela 

porta havia um anjo guardião de vestes brancas e de cinturão verde, que 

tinha também um anel de pedras esmeraldas e braceletes contendo rubi, 

ouro e esmeralda. 
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    Recebi longas vestes contendo as cores das vestes do anjo, sobressa- 

indo a cor verde, sendo acrescentados bordados de flores em fios de ouro, 

pedras preciosas verdes, amarelas, vermelhas, azuis e brancas; E eu tinha 

também cintos largos, sapatos de cristal, joias; muitas joias... 

    “As suas mãos são com anéis de ouro que têm engastadas as turque- 

sas; o seu ventre, como alvo marfim, coberto de safira” (Ct 5.14). 

      A Porta Ocidental era alta, de cedro revestido de ouro maciço. Havia 

uma “mensagem” como que digital passando na parte alta da porta que di- 

zia: 

      “Dias de tribulação na Terra”. Alerta! Alerta! 

      É chegado o grande dia do Grande Eu Sou!” 

      Vi em seguida passando pela “mensagem digital” vários números sete, e 

a “Porta Ocidental” começou a se abrir lentamente. E ventos e névoas, em 

forma de redemoinho surgiram na parte de dentro da porta, e o meu espírito 

foi levado até aquele local misterioso. O vento girava como uma nuvem de 

fumaça branca (que tipifica o Espírito Santo). Eu sentia alegria, e muito refri- 

gério. Então, assentada no colo do “Vento Impetuoso -numa nuvem de fuma- 

ça branca”, eu contemplava minha beleza (como Noiva) através dos reflexos 

formados pelo vento. 

      Reflexos do “Sol da Justiça” (Jesus) formavam nove alianças coloridas, 

representando a aliança do Noivo com a Noiva; e a nuvem gotejavam orvalho 

vindo do “Rio da Vida”. E o Espírito Santo revelou-me: 

      “- Assim sentem os meus filhos quando são batizados com os dons 

espirituais” (I Co 12. 4-11). 

      Após passear pela nuvem branca caminhei por um caminho de blocos 

de ouro e cheguei próxima a uma porta de ouro arredondada. Quando eu falei 

que vinha em nome de Jesus, minha voz foi reconhecida como sendo da 

Noiva, e eu tive permissão para entrar. Então, o anjo que estava comigo fez 

sinal indicando que era para eu entrar. Ele ficou do lado de fora da porta, pois 

sua missão era me levar até aquele local. 

    “Abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher 

ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da 

umidade da noite” (Ct 5. 2b). 

    Então entrei naquele lugar magnífico!!! Maravilhada com o que eu pre- 

senciava, passei a observar cada detalhe: o piso era transparente e espelhado 
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em tons de ouro fino, as paredes tinham vida, sendo transparentes e de 

cristal, formando várias repartições. Mas o interessante era que tudo sorria 

para mim, demonstrando admiração e intimidade com o meu espírito! 

     Algumas “Paredes Viventes”, alegremente me puxavam, me abraçavam 

e até me beijavam (risos). Embora fosse curioso e novidade para mim aquela 

situação eu me sentia muito feliz !!! 

     Percebi que aquele local onde eu me encontrava era um imenso “Cofre 

Celestial”, e que além das paredes outros seres Celestiais também me ob- 

servavam. Olhei para cima e vi que o grande teto também sorria para mim. 

Ele era transparente e de ouro, e seus olhos (sim o teto tinha olhos!) eram 

como labaredas de fogo. Fiquei perplexa com o que eu vi, porém tive curiosi- 

dade em desvendar mais mistérios daquele lugar de Paz. Quis saber o que 

estava além daquelas “Paredes Viventes”, que também formavam portas. 

Então, levemente toquei numa maçaneta digital, e minhas impressões digi- 

tais foram reconhecidas e uma das paredes viventes se abriu. 

     Havia do outro lado prateleiras cheias de rubis e diamantes. Comecei a 

andar e vi que logo à frente haviam anjos trabalhando numa repartição onde 

havia muitos talheres de prata, de ouro, e transparentes como cristal. Tam- 

bém haviam copos grandes, taças e pequenos cálices, bandejas e pratos. O 

salão era imenso (...), e formado por altas prateleiras; as mesas eram de 

cristal. 

     Tratava-se de um ambiente Celestial transparente que exalava aroma 

suave. Aqueles anjos trabalhavam sobe a orientação de um “anjo ancião”. Ao 

me verem entrando, pararam e se posicionaram em continência (à Noiva- 

Rainha). Vi um ser pequeno que estava aprendendo com os outros anjos as 

funções de servir. 

     Nota: Os “anjos anciãos” exercem funções hierarquicamente altas no 

Céu, sendo por isso, dotados de liderança e sabedoria. No decorrer desta car- 

ta-livro, você lerá sobre outros anciãos, os quais relacionam-se funcionalmente 

com o local mencionado. 

   Perguntei ao anjo ancião o porquê de tantos vasilhames; ele olhou para 

uma parede, que trazia informações da “Sala do Controle Deus” e lhe foi 

dado um sinal verde. 

   Após ser autorizado a falar, o ancião disse: 

   “- Trabalhamos ordenadamente em prol dos filhos de Deus na Terra”. 
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     Então o anjo ancião me mostrou o piso e percebi que ele se abria como 

uma porta no tempo e espaço, e dali presenciei uma igreja na Terra se prepa- 

rando para ceia. 

     “ Quando os filhos de Deus na Terra oram ao Pai em virtude do aconte- 

cimento da ceia, espiritualmente as taças de vinho, vasilhas com água, pão 

e vinho, são levados pelos anjos até a igreja”. 

     Embora eles utilizem os objetos da Terra, no Reino Celestial eles são 

trocados. E todos que tocarem nos objetos com sinceridade e arrependi- 

mento serão abençoados e sentirão refrigério ao participarem da ceia. E aqui 

no Céu, nesta sala, ficam registrados o dia, hora, minuto e segundo da ceia 

da igreja. 

     Os fiéis que orarem ou buscarem mais em prol da ceia alcançarão cres- 

cimento espiritual e maior experiência com o Espírito Santo. 

     Um louvor vindo direto do Trono de Deus ressoava naquele lugar, e os 

anjos cantavam em suas línguas celestiais exaltando o Rei dos reis. Ao sair 

daquele salão vi outra porta que se abria. Ao lado daquela porta havia um 

anjo cantando em línguas Celestiais. 

     Além da porta havia uma grande almofada aveludada vermelha carme- 

sim. Ao caminhar sobre ela senti o quanto era macia e aconchegante. Pulei 

como criança sobre aquela almofada e luzes como bolas de fogo começa- 

ram a se acender. Elas tinham vida, e eu senti a presença de vida em abun- 

dância. Eu quis então saber onde eu estava e o porquê de sentir tanta ale- 

gria. 

     Então ouvi: 

     ”- Estás dentro da plenitude do Espírito Santo de Deus”. 

     E comecei a chorar de emoção ao discernir que eu estava dentro do 

“coração do Espírito Santo”. (“... a plenitude daquele que cumpre tudo em 

todos.” - Ef 1. 23) 

    “E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que 

sejais tomados de toda a plenitude de Deus”. (Ef 3.19) 

    Eu podia tocar nas bolas de fogo e ser irradiada por cada uma delas; 

meu corpo ficava iluminado ao tocá-las. Eu podia pular, andar e mergulhar 

naquela almofada que, ao mesmo tempo era o “Rio de Vinho”. Assim eu 

podia beber do vinho do Rio (Espírito Santo) e me embriagar, pois era doce 

ao meu paladar (Ef 5.18). 
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     Naquele momento, o meu espírito chorava de alegria, sorria e dava gar- 

galhadas em virtude do Vinho; eu sentia refrigério, consolo, mansidão, paz e 

leveza como uma pena guiada pelo vento do Espírito Santo. 

     Disse a voz do Espírito Santo de Deus: 

     “- Aos meus filhos, que buscarem a plenitude do meu Espírito, os darei a 

conhecer e a ver espiritualmente este lugar, como você vê. A Noiva fiel discerni- 

rá o que escreves porque buscará de Mim a resposta”. 

     O coração do Espírito Santo se abriu e eu fui conduzida para os andares 

de Luz, na parte de cima. Eles tinham formatos arredondados, como se 

fosse uma grande torre. (Então discerni que estava no “pescoço do Espírito 

Santo de Deus”). 

     Arquibancadas e mais arquibancadas de pedras preciosas coloridas, ali 

havia. O primeiro andar circular tem diamantes e esmeraldas; o segundo 

andar, diamantes com rubis; o terceiro andar tem diamantes com turquesas; 

o quarto andar tem diamantes com berílio; o quinto andar tem esmeraldas 

com pedras em tom azul escuro; o sexto andar tem pedras roxas com rosa; 

e infinitos andares e infinitas pedras. 

     Muitas dessas pedras são levadas para a terra em forma de dons espiri- 

tuais. As pessoas recebem das mãos dos anjos, e as colocam no coração. 

O Espírito Santo presenteia seus filhos da Terra com as pedras preciosas de 

Seu “Pescoço Pleno”. Assim, os dons espirituais são revelados aos seus 

filhos em forma de pedras preciosas. Sendo que cada qual tem seu valor e 

importância no Reino espiritual. Cada pedra (dom espiritual) é lacrada e 

selada pelo anel de Jesus; nela está escrito o nome do receptor da terra (I Co 

12.11). 

     Vi em dado momento que algumas pedras retornavam da Terra aos seus 

respectivos locais de origem. O Espírito Santo me disse que isto ocorre 

quando o profeta rejeita o dom; quando tem medo de revelá-lo, ou ignora o 

recado do Espírito Santo. 

     Disse o Senhor: 

     “- A fonte das pedras preciosas se renova a cada manhã. Buscai apren- 

der mais de Mim”. 

O Ventre do Espírito Santo - Águia MÃE 

    “Debaixo da macieira eu o despertei; ali esteve a sua mãe em trabalho 

de parto, ali sofreu as dores aquela que deu à luz”. (Ct 8. 5). 
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     Uma “Grande Águia” veio até mim e abriu suas asas. De uma maneira 

carinhosa, retirou parte da pele do meu nariz ao tocá-lo com seu bico e fixou 

ali um diamante, de modo que se expandiu pelo interior do meu corpo espi- 

ritual, o qual ficou transparente (Ct 7.4). Aquela águia olhou dentro dos meus 

olhos e voou bem alto. Ela me chamou a ir com ela. E como um filhote de 

águia eu comecei a voar na dimensão e plenitude da altura espiritual. 

     Eu sentia o vento me tocar enquanto voava como Águia. Quanto maior 

era a intensidade do vento, maior era o levantar do voo. 

     Sobrevoei muito longe da Terra. A grande Águia me levou a um planeta 

no universo e me perguntou: 

     “- O que é que vês?” 

     Eu disse: 

     “- Vejo pedras brancas como que grandes ovos.” 

     Ali, naquela grande e imensurável “Rocha Planetária” estava o olhar da 

“Grande Águia”. E naquele lugar ela gerava ovos: “filhotes para nascer”. Ela 

me orientou a entrar dentro de um dos ovos para ver como se processa o 

gerar das “vidas espirituais”. Havia luz vinda do Trono de Deus para dentro 

dos ovos de Águia, e nas veias da casca (sim, nesta casca tem veias) corria 

o sangue de Jesus. 

     Inúmeros ovos estavam agrupados de cinco em cinco. E embora fosse 

o formato das cascas iguais, havia alguns ovos que selados com sinais 

diferentes, através de pequeninas pedras preciosas, sendo que as mesmas 

identificavam a missão que deveriam exercer na Terra. 

     Disse-me o Senhor: 

     “- Eis aí o ventre do Meu Espírito Santo. E para que os meus filhos 

possam compreender os Meus mistérios, precisam alcançar a plenitude do 

Espírito Santo. Sendo portanto, necessário voar com a “Águia Mãe”. 

Três Portas se abriram na banda do Oriente 

     O meu espírito foi arrebatado até outra dimensão do Céu e eu vi, à frente 

de cada porta, três anjos, cujos nomes estavam escritos em “hebraico 

Celestial”. As vestes do anjo que estava em frente à primeira, “Porta da ban- 

da do Oriente”, eram brancas e longas; tinha ele um talabarte largo na cor 

lilás e o tecido era com muito brilho (os tecidos Celestiais são especiais e 

diferentes dos da terra, com brilhos espirituais); tinha braceletes preciosos, 

também na cor lilás e sandálias trançadas até os joelhos. Seus cabelos são 
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ruivos e, ao movimentá-los, era nítido o brilho de realeza, como o brilhar de 

pedras cristais (Ct 4.1). 

     Aquele anjo tinha no pescoço uma grande chave para entregar a mim, ao 

me mostrar a porta já aberta. Outro anjo que estava mais próximo a mim, 

foi encarregado de me levar até aquela porta ao oriente. Então percebi que as 

minhas vestes de Noiva de Jesus estavam lilás numa espécie de tecido 

brilhoso; eu tinha sapatos de diamante; meus cabelos estavam encaracola- 

dos e com um penteado adornado com enfeites de diamantes. 

Porta ao Oriente - Sala das Nações - Sala do Governo 

     Ao chegar próximo ao anjo de braceletes na cor lilás, ele entregou-me a 

chave daquela porta. Embora a porta já estivesse cerca de 80 % (oitenta por 

cento) aberta, eu tive que acionar a chave na fechadura da mesma, como 

forma de identificação. Havia, no piso da porta, uma tela como de um compu- 

tador que colheria informações do andar da Noiva. 

     Além da identificação do andar da Noiva, eu (na representação da mes- 

ma) tive que dizer, como senha de identificação da voz da Noiva, a seguinte 

frase: 

     “- Eu sou do Meu Amado e Ele é meu; Sua bandeira sobre mim é o amor; 

e o Meu Amado reina”. 

     Após dizer a senha e ser reconhecida a minha voz, desceu do alto da- 

quela porta uma “Grande Bandeira do Avivamento” abrindo-se totalmente e 

eu entrei. Logo, percebi que eu estava na “Sala das Nações” que é interliga- 

da à “Sala do Governo dos Céus”. Um anjo ajeitou nos meus ombros uma 

capa. 

     O Espírito Santo, naquele momento, me levou a discernir que, aquela 

“Grande Bandeira do Avivamento” tinha ligação com a “bandeira do Brasil 

avivado pelo Espírito Santo”. 

     Entrei pela Sala das Nações e ao caminhar percebi que o piso era forma- 

do por blocos de ouro transparente; nas laterais havia bandeiras coloridas 

diversificadas e mescladas entre si (era uma sala muito longa, a perder de 

vista). Ao lado de cada bandeira há um ser Celestial que cuida delas. Sendo 

que cada bandeira tem ligação com os diversos “Ministérios de Jesus (igre- 

jas)” no Brasil e no mundo. 

     Depois de passar pelas bandeiras na Sala das Nações, fui levada para 

outra repartição onde havia uma pequena mesa redonda, como que de cris- 

59 



Carta de Jesus para Sua Noiva 

Memoráveis Arrebatamentos 

tal, ao meio de duas outras mesas semicirculares, de modo que havia um 

vão entre elas, de um lado e de outro (vão de acesso ao meio, onde estava a 

primeira mesa, a pequena). Em ambas as mesas eu pude ver tecnologias celestes 

semelhantes a “microcomputadores pessoais”, embutidos para cada representan- 

te dos líderes ali assentados, os quais são os “Setenta Líderes dos Exércitos do 

Céu” (setenta, na plenitude dos números de Deus). Eles foram convocados 

por Deus para fazerem parte da “Assembleia Celestial do Avivamento.” 

     Entre os líderes-representantes daquela “Assembleia Solene do Céu”, 

estavam os “Vinte e quatro Anciãos”, de vestes brancas com bordados em 

ouro. Sendo que os representantes exerciam todos suas funções, 

hierarquicamente.  Naquela “Assembleia Celestial” estava sendo votados e 

aprovados os diversos locais terrestres onde o “Grande e Último Avivamento” 

se expandiria. 

     Cada representante líder recebia mapas estratégicos de atuação dos 

anjos nos diversos cantos da Terra. Havia mapas territoriais e espaciais. E, 

sobre a pequena mesa de cristal, que ficava no meio do salão, foi colocado 

um grande mapa mundial. 

     Após ser esticado, ficou como uma grande tela de imagem de um com- 

putador, ou seja, o rolo era portátil, porém, computadorizado. 

     Observei então, que pontos de “Luz de Fogo” se acendiam, no mapa, à 

medida que o ancião-líder da “Assembleia Celestial do Avivamento” tocava 

com o seu dedo indicador. E muita ênfase era dada por ele ao tocar no mapa 

do Brasil. O mais interessante foi quando ele tocou a “Região Central do 

Brasil”, abrangendo o Triângulo Mineiro. Imediatamente as chamas ficaram 

mais fortes, e se espalharam. E as chamas dos outros lugares do Brasil 

aumentaram de tamanho, como em Rondônia, São Paulo, Espírito Santo, 

Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e outros. 

     Pequenas luzes, naquele mapa, se acenderam por todo o Brasil (o pé 

direito do Avivamento - disse o Senhor). E, de repente, uma grande “explosão 

de Avivamento” aconteceu nas regiões litorâneas da “Região Sudeste do 

Brasil”, alcançando uma maior intensidade de “Chamas de Fogo do Aviva- 

mento”, no estado do Espírito Santo. E assim, grandes explosões do Aviva- 

mento alcançavam o Oceano Atlântico, sendo faíscas de fogo lançadas à 

distância por todo o mundo, acentuando-se uma grande “Chama do Aviva- 

mento na Europa” (o coração do Avivamento - disse o Senhor). E Tudo acon- 

tecerá rapidamente! 

     Enquanto o Ancião líder ia mostrando as chamas do Avivamento no mapa 

mundial, os demais componentes da “Assembleia Celestial do Avivamento” 
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iam recebendo as informações em seus respectivos “Dialetos Celestiais”, 

podendo, ao mesmo tempo, ver as chamas se acenderem no mapa mundial, 

através das “telas computadorizadas” que estavam sobre suas mesas. As- 

sim, planos e estratégias sobre o “Avivamento” foram detalhadamente traça- 

dos. 

     Em dado momento o anjo, líder ancião, disse: 

     “- O Carro chefe do Avivamento é a santificação; Deus é lealdade e 

justiça; Ele não negocia com o pecado. E sem santificação do povo de Deus 

não há Avivamento”. (I Ts 5.23) 

     Presenciei também, que naquela assembleia os líderes ligados à Justi- 

ça recebiam instruções “legalistas do Reino”, para combater a injustiça. Os 

anjos do exército da “Justiça do reino dos Céus” foram designados para 

proteger os guerreiros estrategistas da Terra, na realização de atos proféti- 

cos. Assim, vi filhos, profetas e guerreiros de Deus se posicionando em 

frente a estabelecimentos da justiça Brasileira, como: 

     judiciários; ministérios públicos; assembleias legislativas; palácios de 

governadores; embaixadas; delegacias, entre outros. 

     Entre os estrategistas terrestres diversos atos e votos eram feitos. Entre 

eles: O hastear simbólico de “bandeiras do Avivamento”; marchas proféticas; 

toques de Shofar; oração e choro vestidos de pano de saco (Est 4.3-4); voto 

de nazireu (Jz 13. 5; Mt 11.18); voto de cabeças raspadas (At 18. 18; At 

21.23-26); entre outros. Sendo que a cada grupo estrategista da Terra, o 

Espírito Santo de Deus testificará os votos e os atos proféticos a serem 

realizados. (Jz 7.19) 

Assembleia Celestial do Avivamento 

     Embora aquele salão já fosse bastante iluminado, todos os componen- 

tes da “Assembleia Celestial” ali reunidos pararam, repentinamente, suas 

atividades, dado que começou a trovejar e a relampear, ocasionando o au- 

mento da claridade. Foi quando vi chegando uma luz extremamente forte 

naquele salão... e, imediatamente todos que ali estavam se prostraram de 

joelhos em reverência à santidade do “Grande Eu Sou”( Deus). 

     Havia muita Luz por onde o “Grande Eu Sou” caminhava, e um arco 

reluzente, de onde Ele surgia. Todos os anjos ali ficaram cheios da sua 

glória; sendo que a alguns era dispensada maior intensidade de luz e poder, 

de acordo com a missão, designada pelo “Senhor dos senhores - O Grande 

61 



Carta de Jesus para Sua Noiva 

Memoráveis Arrebatamentos 

Eu Sou”. O arcanjo Miguel, autorizado por Ele, condecorava com estrelas e 

brasões de honra àqueles “Anjos Líderes do Avivamento”. 

     Representando a Noiva de Jesus, eu me encontrava assentada num “As- 

sento Real”, observando o que acontecia naquela “Assembleia Celestial do 

Avivamento”. Em dado momento, ao presenciar do outro lado o brilho forte do 

Trono do Rei Jesus, em seu resplendor Celeste, o meu coração de Noiva come- 

çou a palpitar, e dos meus olhos saíram muitas lágrimas. Um anjo trouxe para  

mim um lenço branco, que de tanto chorar ficou molhado. Era choro de saudades,  

pois, naquele momento eu queria correr para o local onde estava a luz brilhante 

do Trono de Jesus. 

     Inconformada, eu queria estar com Ele, e jamais deixá-lo. Porém, o anjo 

ao meu lado disse: 

     “- Acalma-te! Aguarde só mais um pouco de tempo!” 

     Então, aquele anjo pegou o lenço encharcado pelas minhas lágrimas e 

pediu permissão a três autoridades angelicais que ali estavam para levá-lo 

até ao Noivo-Rei, que estava assentado no Trono. 

     “(...) Nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servi- 

rão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele” (Ap 22.3). 

     Ao pegar o lenço com as lágrimas da Noiva, o Noivo Jesus bradou: 

     “- Amada Minha! Pomba minha! Eu te amo!” 

     E assim, com voz de trovão ordenou que fosse lido o edital do livro do 

Rei. Então, um anjo de veste listrada, vermelha e prateada, de calça afofada, 

com um chapéu contendo uma pena prateada de águia, leu o edital que estava num  

rolo, dizendo: 

     “-Os tempos longínquos se passaram. Eis aí o „Dia Aceitável do Senhor‟.  

Ide e avivai. Batalhai, „filhos de Deus‟. Passai as vossas foices e colheis os trigos,  

que já estão maduros. Ampliai os vossos celeiros. Enchei-vos, todos, do azeite do 

Espírito Santo. Eis o tempo da colheita; tempo de amassar as uvas no lagar; antes 

Que venha o „Grande e Terrível Dia do Senhor”. 

     Todos os presentes naquela “Assembleia Celestial do Avivamento” diziam: 

     “- Amém!!!” 

      E os quatro Seres Viventes ao redor do Trono de Deus e do Cordeiro, 

diziam: 

     “- Santo, Santo, Santo é o Senhor (...)” 
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    Então, os setenta representantes - líderes dos exércitos do Céu, também  

presentes naquela “Assembleia Solene”, começaram um grande louvor de  

adoração ao Rei dos reis, Senhor dos senhores. E outros anjos entraram 

na sala dançando e exaltando ao Senhor. 

    De cabeça um pouco baixa, por ter receio de erguê-la, a Noiva observava 

os acontecimentos, atentamente. Ela se sentia acuada, pois temia a reação 

do mundo terrestre (Ct 2.14). Mas o anjo que estava ao seu lado a exortou 

dizendo: 

    “- Precisas confiar e guerrear! Todos os eleitos precisam se posicionar. 

Não estás só. Tu tens o Espírito Santo Consolador; Ele conduz e direcionará 

todo o Avivamento. Apenas se santifique, Noiva. Sede fiel e obediente, e 

alcançarás a abastança do Reino Celeste”. 

A Noiva é levada ao Aposento Real 

    Ainda inconformada por estar distante do seu amado Noivo, a Noiva se 

levantou e caminhou para outro local do Reino. Então, parou diante de uma 

porta de ouro, que estava fechada. Ela olhou para o anjo que a acompanhava 

e perguntou se podia entrar. Ao adentrar, viu um grande e luxuoso “Aposento 

Real”. Haviam estofados acetinados em tons de ouro, almofadas macias e 

aveludadas, tudo maravilhosamente decorado. Então, como Noiva, eu deitei 

nos aposentos do Rei e descansei. 

    Ao olhar para o teto vi que o local arredondado onde eu estava deitada 

começou a girar no sentido anti-horário e depois no sentido horário (como 

um grande relógio de Deus, na plenitude do tempo). 

    E então ouvi: “- Sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim”. 

    Após parar de girar, foram colocadas sobre as vestes verde - esmeralda 

da Noiva (que foi trocada), mais três mantos acetinados nas cores prata, 

vermelha e verde. E ao sair dali a Noiva foi conduzida por um corredor de 

luzes acesas. Passei por vários músicos do céu, com seus instrumentos, e 

todos estavam de vestes brancas. Vi também corais de remidos cantando, 

todos também de vestes brancas. 

    Novamente as vestes da Noiva foram trocadas, mas agora, por vestes de 

Rainha, e na sua cabeça havia uma coroa de diamantes. Eram vestes grenás, 

bordadas em ouro e muitas joias preciosas como: anéis, colares, brincos de 

diamante; seus sapatos eram de ouro. Ela estava toda adornada. Meu Deus! 

É fantasticamente incrível o que vejo! 
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   “Quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaças, perfu- 

mada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos?” (Ct 3.6) 

    Assim, na “Plenitude do Tempo de Deus”, fui levada como Noiva-Rai- 

nha, à “Sala do Banquete Celestial”. 

    “Levou-me à Sala do Banquete, e o seu estandarte sobre mim era o 

amor” (Ct 2. 4). 

     Ao caminhar vi uma porta redonda que se abria ao meio, formando duas 

bandas. A abertura era automática, embora houvesse um “Ser Celestial” 

guardião responsável para indicar a abertura da mesma. 

     Observei que havia na “Sala do Banquete” vários seres de branco prepa- 

rando os talheres de prata, os jarros de cristais e as taças em tons de ouro. 

Tudo lindíssimo e muito limpo! As toalhas eram brancas e bordadas em fios 

de ouro (...) e, cada talher e guardanapo tinha o nome do convidado gravado. 

Havia muita ordem e muito brilho!!! 

     Um coral de crianças (todas vestidas de branco) cantava na lateral exaltan- 

Do  o Rei Jesus. A Noiva-Rainha admirada parou para ouvir a adoração daquelas  

crianças. 

     Depois percebi a abertura de uma janela, e dali podia-se ver o firmamento 

e as estrelas brilhantes, de longe...que acenavam vida. 

     Senti naquele momento um desejo imenso de ir até aquelas “estrelas 

brilhantes”, pois eu sabia que, naquele instante, havia novos palácios os quais  

eu iria desfrutar, como esposa do Rei Jesus, juntamente com Ele. 

Porém, o anjo do Senhor me disse que aquele não era o momento de ir até 

aquelas estrelas. Ele me conduziu à outra porta transparente que se abriu 

quando pisei na entrada dela, e minha presença foi identificada através de 

um sensor automático. 

Jardim interno do Palácio Real 

     Havia uma brisa que vinha direto das águas do “Rio da Vida”, a qual 

pairava naquele local. 

     Um cheiro suave e aromático adentrava em minhas narinas... Haviam 

flores que eram nutridas pelo orvalho da manhã vindo do Trono de Deus. Elas 

bailavam e sorriam para mim. 

     Essas flores são cultivadas no “Viveiro do Rei” em uma terra fofa e macia 

onde, tipificando vidas, as encontrei em germinação e até sendo frutíferas. 

64 



Carta de Jesus para Sua Noiva 

Memoráveis Arrebatamentos 

São raras e sabem adorar ao Criador. Neste viveiro, um “anjo ancião” respon- 

sável por cuidar delas estava ali. 

    Então o anjo ancião me deu um ramalhete de flores coloridas. 

    Ao tocá-las, elas se movimentavam, bailavam e brincavam, demonstran- 

do alegria com a minha presença. Eu também comecei a tocá-las e a cuidar 

delas. 

    Sentia alegria e paz...era como descanso para mim, estar naquele “Jardim  

Real”. Daquele viveiro podia-se ir para outros lugares no Reino Celestial. 

    Em seguida o anjo me conduziu a uma carruagem de ouro com quatro 

cavalos brancos. Ele me disse que era o momento de retornar a terra, pois o 

sino (sinal no tempo de Deus) já havia bailado. E assim o meu espírito que 

estava arrebatado aos céus, retornou. 

Outro jardim interno do Reino: vi flores que cantam 

    “Ó tu, que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam; 

faze-ma, pois, também ouvir” (Ct 8.13). 

     Certo dia, eu chorava ao relembrar dos arrebatamentos aos Céus, e 

dizia: 

     “- Senhor, eu quero acariciar Tua face!”. 

     Ao mesmo tempo que eu orava em espírito, eu ninava meu filho. Foi 

quando vi um anjo que estava assentado na cama ao lado. Ele me mostrou 

um mapa de um dos palácios do Reino de Deus. No meio do mapa, havia um 

ponto de luz vermelha. 

     O anjo me disse: “- Foi me dada ordem para levar-te a este lugar” (apon- 

tando o dedo para o ponto de luz vermelha do mapa). 

     Então, o meu espírito foi arrebatado até uma sala redonda composta por 

um jardim interno. Haviam ali muitas plantas raras, inclusive algumas pareci- 

das com orquídeas. O teto era aberto e eu ouvia o cântico dos anjos que 

adoravam a Deus, e os “Quatro Seres Viventes” sobrevoavam em círculo 

adorando, diante do Trono, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E quão 

grande era o resplendor da luz do Trono de Deus naquele lugar!!! 

     As plantas daquele jardim interno não precisam de sol, pois do teto 

emana a luz do “Sol da Justiça”. 

    “Então, já não haverá noite, [...] porque o Senhor Deus brilhará sobre 

eles, e reinarão pelos séculos dos séculos” (Ap 22. 5). 
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     Havia naquele jardim Interno um outro anjo ancião, cujas vestes eram 

brancas e sua capa, na cor branca continha bordados em fios de ouro. Ele 

me abraçou enquanto me mostrava as flores daquele Jardim. Observei que 

quando ele tocava as plantas com seu dedo indicador, do seu dedo acendia 

uma luz florescente, que revigorava as plantas. Elas se alegravam e começa- 

vam a dançar como forma de adoração. E o interessante é que elas falavam 

em “línguas estranhas”. Era um linguajar específico, porém conhecido na- 

quela dimensão do Céu. 

     A terra daquele jardim era misturada com pó de ouro. Abaixei-me para 

tocar a terra e então vi pequeninos seres vestidos de vestes de cor azul 

claro, os quais têm semelhança com os humanos, porém têm asas. Havia 

uma líder que comandava um exército daqueles pequeninos seres (cerca de 

7 cm). Enquanto os pequeninos seres trabalhavam havia um tumulto de vo- 

zes, no linguajar deles. Em dado momento foi-me entregue uma porção 

pequenina de mel, produzida por eles. Sendo que o néctar foi retirado daque- 

las plantas. 

     Então, o anjo ancião que cuida do jardim interno Celestial me disse que 

daquelas plantas são retiradas as “essências para a cura de câncer”. Dali 

são dadas ordens para que nas mãos dos profetas de Deus esteja a cura do 

câncer, ao impor as mãos, em nome de Jesus. E, se não forem dadas or- 

dens, nada acontece. 

     Eu me maravilhava com tudo o que eu ouvia, sentia e via. A sensação 

triunfante de estar tão perto de Deus me tocava profundamente... Bastava 

olhar para o alto, ver os anjos e apreciar os seus cânticos que exaltavam o 

meu Redentor. 

     Havia entre aquelas plantas uma planta maior no formato esférico, con- 

tendo sementes esbranquiçadas como algodão (lembra uma flor do campo, 

conhecida como: dente de leão, que ao assoprá-la pode-se ver o vento levar). 

     O Vento impetuoso soprou aquelas duas sementes, de forma que as 

sementes grudavam em minhas vestes brancas, brilhando como prata. Em 

seguida se soltavam e grudavam novamente, sorrindo e brincando comigo 

como se tivessem intimidade. Tinham estas sementes órgãos dos sentidos 

e um linguajar Celestial específico, que me deixava deslumbrada. 

     Depois... notei a presença de alguns pequeninos seres viventes, 

esverdeados, que estavam sobre algumas folhagens. Eles começaram a to- 

car pequeninos instrumentos, pois, faziam parte de uma orquestra Celestial. 

Enquanto tocavam, as plantas dançavam como forma de adoração a Deus. 
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     “Todo ser que respira louve ao Senhor” (Sl 150. 6). 

     Ao ouvir o som da orquestra, formado por seres pequeninos, eu deitei 

sobre o piso daquela sala para descansar, ao lado do espírito do meu filho 

pequeno, que também ali estava. Então, o anjo ancião me disse: 

     “- Veja nos ares aqueles cavaleiros guerreiros (...) Toda vez que tu 

retornas de uma batalha, o seu espírito é arrebatado até aqui, neste jardim 

interno, do palácio de Deus. Aqui você descansa e revigora as suas forças” 

(Entendi o porquê, no mundo terreno, de gostar tanto de plantas ornamen- 

tais). 

A Noiva fiel está sendo preparada para guerrear com novas 
armas 

      “(...) vem vindo o dia do Senhor, já está perto; (...) Diante dele o fogo 

consome, atrás dele uma chama abrasa (...) nada lhe escapa.(...) a sua aparên- 

cia é como a de cavalos; e como cavaleiros, assim correm. (...) E o Senhor 

levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial; 

(...)” (Jl 2.1,3,4 e11). 

     Certa tarde, após o meu espírito retornar da banda do Oriente do Reino, 

haviam dois anjos de branco me aguardando, no “Local de Busca”. Então 

olhei para a banda do norte e vi que estava a “Cavalaria do Reino”, formada 

por “anjos guerreiros” em seus cavalos brancos. Eles têm escudos de ouro 

com “estrelas de Davi” na parte central, capacetes de ouro, sandálias de 

couro de novilho, em tons de ouro fino. 

     Na banda do Sul, ao Oriente, também estava o “Exército da Cavalaria do 

Reino”, composta por anjos em seus cavalos brancos. Suas vestes eram brancas 

 com largas faixas azuis Celestes, entre a parte do pescoço até a parte baixa das 

 vestes. Estando em suas mãos pequenas bandeiras azuis, no formato retangular. 

 Em outra parte, dada para o sul ocidental, as vestes dos anjos cavaleiros eram  

brancas com suas faixas e bandeiras vermelhas carmesim. Enquanto que destes 

dois exércitos havia outro exército maior de anjos cavaleiros de vestes, faixas e  

bandeiras brancas. 

     Na banda do Ocidente, presenciei inúmeros cavaleiros cujas armaduras 

eram douradas. Eles tinham armamentos diversificados, como: escudos; lanças;  

objetos voadores com lâminas (tipo bumerangue); bolas lisas que ao serem lan- 

çadas explodem; munições (que ao serem lançadas são como “Balas de Foguetes” 
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que soltam fumaças tóxicas causando cegueira nos demônios atingidos). 

     Também vi três cavaleiros enormes e bem munidos de armas. O primeiro 

cavaleiro era vermelho, o segundo era amarelo bronze, e terceiro era preto. O 

Espírito Santo me revelou serem estes, “Cavaleiros do Fim dos Tempo”. 

     Perguntei ao Senhor o porquê de eu estar vendo tantos cavaleiros e tantas  

armas. E o anjo mensageiro enviado a estar ao meu lado, disse: 

     “- A igreja fiel precisa aprender a guerrear com todas as armas celestiais. 

Até aqui a igreja usou alguns tipos de armas; mas eis que foi dada uma ordem  

nos céus, pelo Reino de Jesus, para que sejam inovadas todas as armas. A Noiva 

 está sendo preparada para guerrear no mundo espiritual, com maior ousadia e  

intrepidez. Por isso o Espírito Santo tem batizado muitas vidas; a obra do Espírito 

 tem sido feita muito rápida; e os guerreiros têm sido preparados rapidamente, pois 

 o arrebatamento está próximo ” (Ct 3.7-8). 

     Então notei o relógio do “tempo de Deus” correndo rapidamente, além da 

velocidade da luz. E desta forma, os ponteiros apareciam rodando como faixas de 

 Luz, tipo um bastão de neom. 

     Outro anjo mensageiro falou assim: 

     “- Olhe para frente!” 

     Olhei e vi dois anjos na banda do Oriente desenrolando um rolo branco, 

enorme. Os dizeres estavam escritos em linguagens celestiais. Então me 

dirigi ao anjo mensageiro dizendo que eu não sabia ler aquela linguagem! Ele 

me tranquilizou dizendo que era para eu continuar escrevendo, pois foi desig- 

nado a interpretar para mim (Noiva), o recado do “Ancião de Dias” (Dn 7:9-11 

e Ap 1:13-18): 

     “- Paz seja contigo, Noiva amada. Eis que Eu, o „Ancião de Dias‟ Te 

escrevo. Minha palavra é verdadeira e não falha; não é tardia em se cumprir. 

É chegada a hora do cumprimento das promessas a respeito do Meu povo 

eleito”.. 

     Disse-me ainda o Senhor: 

     “- Tudo o que existe, existe, tudo o que prometo, se cumpre. Não sou 

Deus de meias palavras e nem Deus de dúvidas. Posso levá-la, Igreja, ao 

mais profundo abismo e ao mesmo tempo erguê-la ao cume do monte. Sou 

o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Temais a mim! Buscai-me 

e apresentarei a ti . Acaso não posso Eu me apresentar aos meus pequeninos? 

Eis que das coisas simples e pequeninas posso e as faço grande. Eu sou o 
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que faço o fraco ser forte, e do forte posso torná-lo fraco. Posso através das 

coisas simples confundir os sábios e entendidos.” 

    “- Eis que muitos dos meus ministérios têm deixado com que a soberba 

espiritual atropele ou extinga a atuação plena do meu Espírito Santo. Até 

quando?! Deitai fora os soberbos do meio de vós. Anulai a presunção exacer- 

bada do homem natural. Eis que somente o „homem espiritual‟ discerne o 

que vos escrevo. Não anuleis o que escrevo, pois são palavras, seladas com 

o sangue (de Jesus), vertido da cruz. Ai daqueles que intentarem contra as 

palavras desta Carta-livro”. 

      Depois, comecei a subir num caminho de luz. Em suas laterais haviam 

plantas tipo algodão que brilhavam com o orvalho da manhã. Os dois anjos 

que desenrolaram o rolo seguiam ao meu lado. Mais à frente, no alto da mon- 

tanha havia algo que reluzia muitíssimo! Era a “Arca da Aliança”, tipificando 

a presença da glória de Deus, (Hb 9. 3-5) que ao mesmo tempo, tinha o aspecto 

 de um cômodo cuja porta lateral se abriu. E eu ouvi uma voz do Céu que dizia: 

      “- SAIGDA, entre”. 

      Antes de entrar na Arca da Aliança - lembrando que represento a Noiva - 

observei que uma grande pomba, tipificando o Espírito Santo, pousou em 

cima da arca segurando uma pérola brilhante com o seu bico e com os seus 

pés segurava duas argolas fixadas nela. A Pomba ergueu a arca e havia dois 

anjos querubins acompanhando-a. Sendo que, no instante em que foi eleva- 

da, a Noiva já estava dentro da Arca da Aliança. Esta foi conduzida pela 

Pomba em direção à voz Celestial (Mt 3:16-17) 

    “(...) na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu cora- 

ção as inscreverei; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo” (Hb 

8.10). 

     Notei que o estofado dentro da arca era avermelhado e as paredes de ouro; 

E que, ao seguirmos a viagem, muitos anjos tocavam suas trombetas de ouro. Eu 

sentia, enquanto subia, uma alegria imensa, inigualável e incontestável à ciência 

humana. 

    Para onde a Pomba me levou era um local muito distante da Terra. Pelo espaço  

eu podia ver planetas, gases nebulosos nas cores verdes e rosas, e um imenso univer- 

so. Estava a noiva vestida de vestes reais brancas com bordados em fios de ouro. 

 Eu (Noiva) tinha quatro anéis nos dedos da mão direita e quatro na mão esquerda, 

 pérolas e colares no pescoço, sapatos de ouro; meus cabelos estavam cacheados, 

 num penteado Real (Os adornos representam a Noiva fiel em santidade e os anéis tipi- 

ficam a autoridade de Jesus dado a ela). 
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    “Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com 

os colares” (Ct 1: 10) 

O Palácio do Leão da Tribo de Judá 

    A porta de cedro em ouro era enorme, cerca de 7 metros. As cortinas 

eram vermelhas e no tapete estava bordado em hebraico Celestial: “Leão da 

Tribo de Judá”. E no Trono de ouro estava a face do Leão de Judá. Comecei 

a caminhar dentro do palácio, sobre aquele tapete vermelho. Haviam ali vári- 

os lustres no teto, contendo luz natural, acesas como fogo que, devido o 

aumento da claridade nos meus olhos fiquei até assustada e ao mesmo 

tempo vislumbrada. 

    De repente... ouvi o rugido do Leão de Judá (Jesus). Procurei de onde 

estava vindo o rugido. Embora sem medo, pois reconheci o Seu rugido, que 

aos meus ouvidos soava suave, mesmo sendo estrondoso (Ap 5). 

    *Nota: Cabe lembrar que até hoje é estrondoso e muitas coisas que 

descrevo no tempo passado, se dão em função das visões que vivenciei, 

mas saiba que sempre existiram e sempre existirão, na plenitude do tempo 

de Deus. 

     Havia muita luz branca no Trono e eu podia ver o Leão de Judá se apro- 

ximar. Ele se apresentou a mim, todo branco... e a claridade da imensa Luz 

era fantástica! Seus olhos são como labaredas de fogo. Ele tocou o chão 

com suas patas duas vezes e um quadrado chamejante se acendeu aos 

meus pés, como um piso de luz. Então, percebi os olhos de fogo dos outros 

três “Seres Viventes”. A luz clareava os seus rostos. Caminhei perto de cada 

um deles... perto da Águia, do Bezerro e da Face do homem (Ap 4.7-8). 

     Escutei o brado do Leão em tom de ordem, e imediatamente o ”Exército 

de leões” se aproximou. Todos os leões se posicionaram enfileirados, e rugi- 

ram. Depois abaixaram suas patas da frente, como forma de reverência ao 

“Grande e Supremo Leão de Judá”. 
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     Ordens de comando foram dadas pelo Leão da tribo de Judá (Jesus), 

para acompanharem a Noiva pelos seus percursos na Terra. São estes leões,  

guerreiros do Senhor enviados para o “Grande Avivamento”, sendo que 

cada pata desses leões tem as marcas do “Sangue de Jesus”. 

     Na representação figurativa da Noiva recebi de um “anjo ancião” uma 

faixa vermelha escrito: “Eleita pelo Leão da Tribo de Judá”. 

     Foi dada aos “Guerreiros-leões de Deus” a missão de combater contra 

os leões do poder das trevas, que têm causado dano aos pequeninos do Rei 

Jesus. 

     Em seguida o “Leão de Judá” disse que eu tinha que voltar. Chorei 

muito...pois não queria retornar. Como era tremendo estar ali!!! Mas dois 

anjos pegaram em meus braços, me direcionando à saída. Foi quando apro- 

ximou outro ancião e mostrou-me uma “Joia Real”, um lindo colar de ouro e 

prata. Ele colocou o colar no pescoço da Noiva, e em seguida fui conduzida 

à porta de saída do “Palácio do Leão da tribo de Judá”. 

“Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata” (Ct 1:11) 

      Ouvi sinos tocando e uma carruagem chegou. Percebi que os sinos que 

tocavam eram dos pescoços dos cavalos da carruagem. Havia um “Cavalei- 

ro-anjo” com vestes de festa que guiava os cavalos. Assentei-me nos estofa- 

dos vermelhos, bordados em ouro, da carruagem e continuamos a passear 

pela praça daquele palácio. As árvores têm vida e órgãos de sentido. Da 

mesma forma, as tochas de luzes do jardim. Tudo na praça é cristalizado, e 

vários anjos trabalhavam. 

      Presenciei também, pássaros Celestiais cantando alegremente um can- 

to de festa Celestial. A carruagem sumiu pelo infinito universo, e o meu espí- 

rito chegou novamente à Terra. Aleluia! (Assim, comecei a chorar... como 

estou surpresa! As coisas de Deus são misteriosas demais!!!) 

Palácio Estrela de Davi 

    Notei a presença de um grande anjo que media cerca de dois metros e 

setenta centímetro de altura, que vestia-se de branco e tinha uma faixa larga 

azul Celeste, a qual passava entre o pescoço indo até os pés. Seus cabelos 

eram loiros dados para dourado, e suas sandálias de ouro. 

    Ele tinha em mãos um rolo contendo uma “Estrela de Davi”. Então o anjo 

apontou para dentro da estrela, levando-me a observar o que havia dentro. 
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Fiquei perplexa ao perceber que dentro da estrela havia a face de um “Ser 

Celeste” que falou comigo. 

      Do rolo da mão do anjo, a Estrela de Davi (tipificando Jesus) bradou 

comigo como o som da “voz de muitas águas”, dizendo: 

      “- Noiva amada, em quem me comprazo. Não temas a seta noturna e 

nem a que voa de dia. Eis que todas serão queimadas pelo fogo. Leve os 

meus escolhidos a se encherem do óleo do Espírito Santo; a ponto de se 

tornarem labaredas de fogo. E assim, Noiva minha, poderás contemplar e 

sentir a chama ardente do amor de meu coração que por ti exala”. 

      O anjo me orientou a entrar dentro da Estrela de Davi, (lembrando que 

tipificava a Noiva SAIGDA). Minhas roupas foram trocadas por uma veste 

branca, sendo colocada uma capa salpicada do sangue de Jesus sobre mim. 

Ao adentrar assentei-me juntamente com aquele anjo e viajei pelo Reino 

Celeste. Chegamos a um “Palácio Celestial - Azul cristalino”, designado: 

“Palácio Estrela de Davi”, que fica no universo, além... muito além do plane- 

taTerra. 

      As paredes deste lindo palácio são transparentes dadas para o azul 

Celeste. As mesas e cadeiras são como que de cristal e dentro dele tudo é 

cristalino, tendo um brilho inigualável! Há anjos sem asas que trabalham 

neste Palácio. Pude ver que um anjo ancião designava as ordens para os 

demais anjos serviçais. E até mesmo as flores daquele lugar Celeste são 

transparentes e em tons suaves. 

      Perguntei ao anjo: “- Onde estou?” 

      E ele me disse: 

      “- Você, Noiva, está em um dos aposentos Celestiais do Rei; pois eis 

que existem outros milhares de milhares de aposentos Reais. E o Rei Jesus 

e sua Rainha, eternamente desfrutarão dos tesouros do Reino Celeste”. 

      Disse-me também o anjo que o palácio em que eu estava fica na galáxia 

Z (záyin em hebraico Celestial), e que há um outro muito mais luxuoso na 

galáxia T (têt em hebraico Celestial). 

      Fiquei maravilhada com o que eu via e desejei conhecer e desfrutar mais... 

      Observei que dentro do palácio havia um jardim interno e um anjo ancião 

cuidava daquelas plantas Celestes (que são seres que possuem uma linguagem  

específica). Havia também “Seres Viventes de pequena estatura” (cerca de 90 cm) 

 os quais exerciam funções diversas dentro do palácio, por serem bastante hábeis  

no correr. E os mesmos tinham a incumbência de entregar recados urgentes. 
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     Ouvi em dado momento um som de alerta e todos foram imediatamente 

avisados da presença da Noiva SAIGDA. Notei então, que os seres Celestes 

daquele palácio corriam, inclusive os seres serviçais, e se colocavam em 

posição de continência, assim como um exército faz. Cada qual vestido com 

suas respectivas vestimentas. E eles prestavam continência em respeito à 

Noiva que estava adornada e imaculada (isto devido autoridade concedida a 

ela, pelo seu noivo Jesus).A mesma passava seguindo em direção ao “Gran- 

de Salão do Banquete” do majestoso “Palácio Estrela de Davi”, azul trans- 

parente. 

     Do lado de fora, vi componentes de anjos do exército da Estrela de Davi 

se posicionando ao redor do “Palácio Azul Cristalino”. 

     A Noiva assentou-se junto a uma mesa de cristal a qual não se podia ver 

o seu fim. Havia dois assentos Reais numa das cabeceiras daquela mesa 

sem fim. Notei que, assentados junto à mesa, estavam seres celestiais com 

vestes reais, juntamente com os “Vinte e Quatro Anciãos” e os profetas 

designados a estarem ali. Elias e Moisés também ali estavam (veja Mateus 

17.1-13). 

     O mesmo anjo que me levou até aquele palácio, montado em seu cavalo 

branco, tocou a trombeta. Então todo “Exército da Estrela de Davi” se 

posicionou, tanto os da infantaria (de vestes brancas, com bordados de es- 

trela de Davi em ouro e de braceletes de ouro), quanto os da cavalaria e os 

das “Naves Estrelas de Davi”. E todos davam brados de júbilo e erguiam as 

suas bandeiras brancas e azuis Celestes. O brado era: “- Viva o Rei! A 

Suprema Estrela de Davi”. 

A Grande Orquestra do Céu 

     Cada palácio do Rei tem sua orquestra e cada exército de anjos é dife- 

renciado em funções, roupagens e missões; sendo designados a atuarem 

em estados ou em diferentes “Províncias do Reino”. Onde há palácios do Rei 

haverá os mandatos para os governadores, que serão os remidos já com os 

seus galardões. E isto, através da autorização do próprio Deus. 

     Diz o Espírito Santo: 

     “- A Noiva-Rainha conhecerá e desfrutará de todos os „Palácios das Ga- 

láxias‟; sendo que o comando e controle de todos os palácios estão no 

„Grande Palácio Real‟, que fica na capital do país Celeste: A Jerusalém 

Celestial”. 

     Alguns anjos-estrelas de Davi dançavam e cantavam. São estes uma 

das categorias do exército da “Estrela de Davi”, os quais têm formato de 
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estrelas, e com órgãos dos sentidos. O cântico destas estrelas era fino e 

suave, semelhante ao canto lírico. Elas brilhavam e se multiplicavam, e o 

seu brilho emitido, em função da adoração, era de sete vezes mais (na pleni- 

tude do brilho Celeste). 

     A cada palácio do Reino, a Noiva-Rainha terá sua vestimenta apropriada 

para estar diante do Rei. Os remidos em glória terão seus respectivos lugares e  

assentos na grande mesa sem fim, cada qual com o seu galardão. 

Cada remido em glória, que é a Noiva Fiel se sentirá como a Esposa de 

Jesus. 

     Em seguida, presenciei o Jovem Noivo-Rei dançando com a Noiva-Rai- 

nha e todos daquele palácio transparente aplaudiam com júbilo. Ele a pegou 

no colo e a levou para seus aposentos, após a festa de apresentação da 

jovem Rainha para os convidados ali, no “Palácio Estrela de Davi”. 

     Tudo brilhava no aposento Real, e todos têm vida, até mesmo as pare- 

des transparentes. Todos louvavam, até os utensílios! O cheiro era suave. 

     Na parte de trás daquele palácio havia um mar cristalino, embora fosse 

suspenso no firmamento. Animais aquáticos pulavam felizes, dentro do mar 

celeste, como forma de adoração ao Rei. Haviam também pássaros (peque- 

nos seres Celestes), que formavam um grande coral entoando um brado de 

assobio à Realeza. Todos louvavam o Rei da glória. 

     O Rei Jesus e a Rainha serão livres para voarem juntos e abraçados para 

onde quiserem, por todo o Reino Celeste. E assim, como um relâmpago, eu 

vi que uma dimensão do firmamento se abriu, numa velocidade além da luz, 

e o Rei-Noivo e a Rainha-Noiva chegaram em outra galáxia, em planetas 

diversos. 

     Há ordem no universo, e tudo o que vivenciei supera todas as expectati- 

vas humanas. 

     De volta, o meu espírito foi trazido ao local onde estava escrevendo. 

Voltei através de uma carruagem de dois cavalos. O anjo retornou acenando 

para mim. Ao chegar, fiquei amedrontada, pois vi demônios engravatados 

(ligados a religiosidade) querendo me tocar, porém os exércitos de anjos de 

Deus, anjos que capturam, não permitiram. Aleluia!!! 

No misterioso Palácio Real do Noivo 

     Novamente, ao ser arrebatado o meu espírito aos céus, um anjo me 

levou a uma nova dimensão Celestial. Então percebi que haviam “Seres Ce- 

lestes enormes” a nos observar. Os seus imensos rostos vigiavam e cerca- 
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vam um dos grandes palácios do Reino de Deus. Tratava-se dos rostos dos 

“Quatro Seres Viventes”, que rodeavam estrategicamente dia e noite, cui- 

dando daquele imenso Palácio Real. 

    Para ter acesso a este misterioso Palácio Real é necessário ter a per- 

missão do Rei Jesus, selada pelo seu “Anel Real”. 

    Ao me aproximar do imenso portão de entrada daquele misterioso Palá- 

cio Real, pude perceber que havia ali muita luz. Imediatamente a imensa 

argola da porta começou a bater como sinal de alerta. Os “Quatro Seres 

Viventes” se posicionaram atrás de mim, e o anjo enviado de Deus para me 

conduzir àquele palácio ergueu suas asas e sobrevoou para outra dimensão, 

pois havia encerrado ali a sua missão. 

    Os Seres Viventes me conduziram então para dentro daquele Palácio 

Real. 

A Noiva SAIGDA fica grávida de amor 

     Ao adentrar no palácio, tudo estava flutuante e diferente. Tratava-se de 

uma sensação inexplicável aos sentimentos humanos. O que eu vivenciava 

era além das coisas terrenas, por ser coisas extremamente modernas e 

futuristas. 

     Assim, como Noiva de Jesus, eu podia flutuar e me assentar no Vento 

do Espírito Santo. Os olhos dos “Quatro Seres Viventes” me observavam. E 

eu sentia naqueles momentos a “alegria do amor nupcial”. E a Noiva bailava 

naquele lugar flutuante. De repente... a alegria inundou o meu ser de maneira 

inexplicável, a ponto de passar a me sentir “grávida de amor”. 

     Tudo naquele lugar Celeste estava com muita claridade, muita luz!!! Tudo 

era muito macio...formando nuanças de cores claras. 

     Ao presenciar e sentir tamanha alegria espiritual, eu quis saber onde eu 

estava e o porquê de sentir tanto amor a ponto de me engravidar de amor. Foi 

então que o Espírito Santo testificou que o meu espírito, na virtude de Noiva 

Fiel, estava dentro da “virtude do amor do Noivo Jesus”. 

     Eu podia sentir o imensurável e ardente amor do Noivo Jesus para com 

sua Noiva SAIGDA. 

     *Nota: Por mais que eu queira explicar, utilizando-me de adjetivos, não 

conseguirei expressar inigualável amor. Somente consigo dizer na minha 

limitação humana que o amor do Noivo para com sua Noiva é delicado, 

calmo, sereno, tranquilo, flutuante, esfuziante, maravilhoso, ardente... É muito 
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mais sensacional do que o primeiro beijo de uma jovem virgem; e muito mais 

ardente do que o amor sincero de um esposo homem para com sua esposa 

mulher. 

“Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias” (Ct 7.6). 

     O amor do Noivo Jesus para com sua Noiva é sincero e sem mácula. E 

ao me sentir grávida do amor do Noivo Jesus, senti que milhares de milhares 

de filhos ainda serão gerados deste amor genuíno e inigualável. 

     De repente, comecei a ser girada dentro do coração de Jesus, adentrando 

pelas repartições/portas das virtudes dEle. Fui transportada para dentro da 

virtude da compaixão e recebi unção da compaixão; para dentro da miseri- 

córdia, e recebi misericórdia; recebi também virtude da alegria de Jesus; 

virtude da cura; da coragem; da ousadia; da prudência; da sabedoria e entre 

tantas outras virtudes do Noivo Jesus. 

     Depois, o Noivo me tocou com o seu dedo indicador. Foi um toque cari- 

nhoso... e eu pude ver suas unhas brancas refletidas por imensa Luz. 

     Assim a Noiva sentiu-se beijada e amparada pelo seu Noivo amado. 

Porém ela sabia que aquela sensação amável não era tudo, pois a mesma 

podia ouvir o som Celestial da adoração dos anjos a Deus. E a Noiva, na 

“Sala do Amor” podia ver atrás do véu o “som da alegria”. 

     Além de anjos e mais anjos cantando e dançando, eu também podia 

ouvir os diversos instrumentos sonoros tocando e, ver a dança de represen- 

tantes de diversas nações da Terra, com suas roupagens e características 

específicas (como brasileiros, japoneses, alemães, canadenses, africanos, 

entre outros). E assim, mesmo vendo por detrás do véu o Espírito Santo 

levou o meu espírito a discernir que se tratava dos remidos de Deus, já em 

glória. E embora estivesse achando magnífico, eu, na posição de profetisa, 

não podia estar com eles, ainda; e nem ir até eles. Por isso, “vi através do 

véu”. 

Um dos Palácios do Governo Real 

    (...) Fiquei a indagar: “- Onde estou?!. 

    O Espírito Santo então me revelou que eu estava num dos inumeráveis 

“Palácios de Governadores do Reino”, entre as galáxias do universo do Único 

Deus Supremo. 
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      Ao começar a subir a escada que dá acesso ao segundo andar do palá- 

cio, observei que haviam tapetes verdes e felpudos, com bordados rosas nas 

laterais. Era tudo muito lindo...Inclusive os móveis!!! 

      O corrimão da escada, que era bem alta, era de ouro puro. Dali daquela 

escada eu podia ver que no salão do primeiro piso havia uma mesa redonda 

de ouro e sobre ela objetos decorativos de cristais. Suas sete cadeiras eram 

de cedro, revestidas de ouro, com estofados verde-escuro, bordado em fios 

de ouro. As paredes revestidas e decoradas em ouro e preciosidades, ti- 

nham tecidos decorativos, finíssimos e bordados. O piso daquele palácio era 

vitrificado, e havia lustres de cristais iluminados pela “a glória visível de 

Deus”. 

      Chegando no segundo andar, percebi que as janelas eram transparentes 

e eu podia ver o firmamento. Então, o governador daquele espaço sideral (no 

limiar territorial de Deus, ali), foi designado por Jesus para conversar comigo. 

      Enquanto conversávamos, eu podia avistar da janela daquele palácio, 

que no universo haviam inúmeros pontos de luz. Passei também a observar 

as vestes daquele governador; que estava vestido como um príncipe se ves- 

te: com uma túnica verde bordada em fios de ouro. 

      Seus cabelos eram pretos, embora fosse calvo como a calvície do profe- 

ta “Eliseu” - disse-me o Espírito Santo. (Quanto mistério!!!) 

      Então aquele governador apresentou para a Noiva-Rainha a imensidão 

da parte Celestial do Reino do Rei Jesus, confiado a ele para cuidar e gover- 

nar. E ele me disse que tudo ali pertence ao Rei-Noivo e à Noiva-Rainha. 

      Presenciei então, a quilômetros de distância, vários pontos de luz no 

espaço sideral. E o governador me disse que os pontos de luz no universo 

eram “Casas de Remidos”. 

      Percebi que naquele “Estado Celeste”, próximo ao Palácio daquele go- 

vernador Real, havia diversas “Mansões Celestiais”, diferenciadas entre si 

sendo que algumas tinham até cinco andares. São todas iluminadas e 

cheias de flores, gramado com palmeiras e animais soltos, caminhando cal- 

mamente, como: o leão, leopardos e corças (Is.11:9). 

      Também vi anjos cuidando de crianças pequenas naquele lugar; pássa- 

ros cantando; além de diferenciados tipos de locomoção como: espaçonaves, 

carruagens de fogo, cavalos voadores, entre outros. 

      Muita paz e alegria eu sentia naquele lugar Celestial! E então notei a 

presença de duas crianças (com vestes brancas reluzentes, que tinham a 

aparência de cerca de dois e quatro anos) brincando no gramado de uma das 

“Mansões Celestiais”, que não precisam de muro. 
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     As crianças estavam sendo cuidadas por dois anjos, e os mesmos as 

ensinavam a respeito do Reino de Deus. Elas moravam em uma das man- 

sões celestiais de três andares, de janelas altas e grandes. E havia próximo 

àquelas crianças um leão e uma águia dos exércitos, sobrevoando sobre 

elas. 

     Que país Celestial lindo! O Senhor me disse que aquele Palácio está 

situado em um dos inúmeros “Estados do Reino Celeste”, ao lado leste do 

imenso “Palácio Real” do Rei Jesus. E daquele lugar, devido a distância, eu 

podia ver apenas o reflexo do resplendor glorioso do “Palácio Real”. 

Os Muros da Nova Jerusalém 

“[...] vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro” (Ap 21: 9a). 

     O anjo me levou sobre suas asas, bem próximo dos muros da Nova 

Jerusalém. Eu estava vestida de vestes brancas. Ao me aproximar, observei 

que cinco anjos tocavam trombetas anunciando a minha chegada (novamen- 

te represento a Noiva de Jesus). De repente ... surgiram vários “anjos guardiões 

da Nova Cidade”, pilotando helicópteros-nave (os quais são como a do arcan- 

jo Miguel); espaçonaves e outros diversos exércitos de Deus - a perder de 

vista - posicionaram-se ao redor da Nova Jerusalém, de sete em sete (na 

plenitude dos setes). 

     Havia uma grande porta de entrada que, a princípio achei ser a entrada 

principal. Ali se encontrava um imenso anjo de vestes brancas florescentes 

empunhando sua espada desembainhada entre os seus pés. Então, o anjo 

que me levou, sobrevoou comigo a uma dimensão mais alta permitindo que 

eu pudesse ver além daquela enorme porta. E vi que havia as doze portas; 

sendo três portas de cada banda. E em cada porta havia um anjo guardião 

cujas vestes eram brancas e de cabelos loiros até os ombros. 

     O brilho da cidade era intenso e o resplendor da luz extremamente forte, 

de uma maneira magnífica e exuberante que, certamente, não seriam supor- 

táveis aos olhos físicos. Constatei que, os muros são realmente de pedras 

preciosas, como relatou João, na ilha de Patmos. (Ap 21). 

     Depois... já numa dimensão mais distante dali, percebi que a Nova Jeru- 

salém Celeste estava dentro da menina dos olhos de Deus (Is 66.22). Per- 

guntei ao anjo que me levava o porquê de não termos entrado pela porta 

principal onde estava o anjo maior. Ele então me respondeu: 
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      “- Todas as portas são entradas principais. E eu recebi ordens vindo da 

Sala do Controle de Deus para te mostrar, neste momento, a nova cidade 

apenas por fora. Haverá um dia em que você, como Noiva de Jesus, conhe- 

cerá mais sobre a Nova Jerusalém celestial. Cabe no momento ser revelado 

a ti, por partes, o Reino de Deus”. 
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Capítulo V 

Unção dos Quatro Seres Viventes 
(Manifestação das virtudes deles) 

    “E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 

seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro; não têm descanso, 

nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor 

Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir” (Ap 4. 8). 

Uma Nave Vivente . A glória visível de Deus 

     Jesus estava me esperando quando subi ao 3º andar de minha casa 

para orar. Ele me esperava com a finalidade de me ensinar a como ter intimi- 

dade com o Pai. Ele se apresentou na figura de um anjo de cabelos pretos. 

Suas vestes estavam brancas com uma faixa grossa e azul, e dentro de 

suas mãos haviam pedras preciosas azuis (tipificando o seu amor pela Noi- 

va). E Ele as derramou sobre mim, de forma que as mesmas grudaram em 

meu corpo. 

     Depois, Jesus acariciou os meus cabelos, e disse palavras afáveis e 

carinhosas, nos dizeres românticos do Noivo para a Noiva. 

     Observei então, que um enorme anjo segurava em suas mãos uma gran- 

de hélice giratória. Perguntei a Jesus o porquê das hélices giratórias nas 

mãos do anjo e Ele me disse que representava os quatro pontos cardeais 

(norte, sul, leste e oeste). Ao girar para o sul, por exemplo, representa que o 

“Vento do Espírito Santo vai para o Sul”. 

     Disse-me também que a Noiva fiel entenderá os significados do girar dos 

pontos cardeais, pois se discernem espiritualmente, sendo que tipificam a 

“Giratória do Tempo de Deus”. 

     Em seguida percebi a presença de um objeto voador, como uma “Nave 

Celestial” (que representa porção da glória de Deus manifesta). O movimento 

da nave era tão forte que formou um círculo no local celeste quando começou 

a girar (o que no mundo físico seria representado pela marca de seu peso no 

solo). 

80 



Carta de Jesus para Sua Noiva 

Memoráveis Arrebatamentos 

    *Nota: Quero deixar esclarecido que: Assim como existe o falso profeta, 

existe o Verdadeiro Profeta; assim como existem os falsos mestres existem 

os verdadeiros (II Pe 2); e assim como existem as naves do Diabo, existem os  

“Exércitos de naves” do Deus Supremo. Satanás é usurpador e copiador das  

coisas de Deus. Ele conheceu o Céu, porém, foi expulso de lá (Is 14:13-15). 

      Então, percebi que sobre a “Nave vivente” sobressaiam as asas de uma 

grande águia, e no local onde ficavam as janelas, eu vi pares de olhos relu- 

zentes como faróis, cuja luz reflete a glória de Deus. Outras asas surgiram 

como asas de querubins. Então percebi que se tratava da presença dos 

“Quatro Seres Viventes” unificados (ou seja, os mesmos juntos: a águia, o 

leão, o novilho e a face do homem, formavam aquela Nave Vivente – veja Ez 

1). 

      Como Noiva fui levada a descer a escada espiritual e entrar dentro dos 

“Quatro Seres Viventes”. Foi colocada em mim uma capa transparente cujas 

bordas eram de fios vermelhos e amarelos ouro. Ao começar a girar, percebi 

que a “Nave Vivente” voou para a banda do sul do Reino Celeste (Ez10.14- 

19). E Jesus, naquele momento, na figura de “Anjo do Senhor” estava ao lado 

da Noiva e a abraçava; Ele acariciava o meu rosto que estava moreno devido 

os raios do Sol (que tipifica as provações da Noiva fiel no deserto - Ct 1.5-6). 

Também elogiava o rosado de minha face, dizendo ser bela como um pedaço 

de romã, e elogiou os meus lábios vermelhos e viçosos. Depois, Jesus tocou 

 em meus cabelos que estavam encaracolados e adornados e disse para mim  

(Noiva): 

      “ -Como és formosa Amada Minha!” (Ct 4.3) 

      E assim, elogiou o cheiro de mirra, bálsamo e aloé dos cabelos da Noi- 

va. O cheiro dos seus cabelos alegrava o coração do Noivo Jesus. E o Espí- 

rito Santo me revelou que Jesus visita a sua Noiva amada na terra, na figura 

do Anjo do Senhor, para contemplar sua beleza; tal como o Noivo - homem 

fiel a Deus - tem encontros com a sua Noiva antes do casamento, porém com 

 gestos de santidade. 

      Em seguida, a Noiva viajou pelo universo com o Noivo Jesus, dentro dos 

Quatro Seres Viventes juntos. E na parte de dentro daquela “Nave Vivente”, 

percebi que dos olhos dos Quatro Seres Viventes, havia aberturas, como 

portas, e eu podia entrar. Então entrei dentro do olho azul que dava acesso à 

uma sala redonda. 

      Notei que havia outros olhos-portas em sete cores diferenciadas e o 

Espírito Santo me levou a discernir que, independente do olho em que eu 
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entrasse, estaria dentro dos “Quatro Seres Viventes”; pois estou como Noi- 

va, mesclada neles. E, os Quatro Seres Viventes são únicos; embora haja 

distinção das faces, ao mesmo tempo são um só. Portanto, a Noiva tanto 

pode estar na “Sala do Coração” de um dos Seres Viventes, quanto no cora- 

ção do outro, devido à “Unidade mesclada”. 

      De repente... notei que a sala redonda começou a girar. Fiquei deitada 

observando tudo. Então o meu “espírito de Noiva adoradora” começou a rir, 

na alegria do Espírito Santo e assim senti que estava dentro do “Coração do 

Novilho”. Depois, ao girar novamente, eu senti e bradei como rugido do leão; 

discerni que eu já estava no “Coração do Leão da tribo de Judá”. E, por 

conseguinte, percebi que fui levada ao “Coração da Águia”; voava e gritava 

como a águia (que tipifica visão aguçada e voo espiritual). 

      Vivenciei então os Quatro Seres Viventes inseridos em mim. E assim, a 

Noiva fiel tem: asas da Águia (que tipifica visão e voo espiritual aguçada); 

asas do Leão (tipificando intrepidez e ousadia espiritual); asas do Novilho 

(tipificando alegria espiritual); e asas do homem adorador (tipificando um 

espírito adorador). 

      Foi surpreendente ver que, embora eu estivesse vestida de Noiva de 

Jesus, eu podia ver e sentir a manifestação figurativa e real dos “Quatro 

Seres Viventes mesclados” em mim. 

    “Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? 

Com quem tomou Ele conselho, que lhe desse entendimento, (...) A quem 

pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis?” (Is 40: 13, 14 a 

e 18) 

Unção dos Quatro Seres Viventes – manifestação das 
virtudes deles. 

     “E havia diante do Trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. 

E, no meio do Trono, e ao redor do Trono, quatro animais cheios de olhos, 

por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão; e o 

segundo animal, semelhante a um bezerro; e tinha o terceiro animal o rosto 

como de homem; e o quarto animal era semelhante a uma águia voando” (Ap 

4. 6-7). 

     *Nota: Nestes últimos dias Deus tem derramado o Seu Espírito Santo 

sobre o seu povo. Muitos mistérios e unções têm sido revelados, vindos 

diretamente do Trono de Deus. Entre as unções, tem sido derramado aos 
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que creem e são apaixonados por Jesus a “Manifestação das virtudes  dos Quatro  

Seres Viventes” : leão, novilho, face do homem e águia. 

     Os quatro seres viventes são querubins (Ez 1:4-25; 10:15:22; Is 6:1-4) 

exercem a função de servir a Deus e preservar a Sua santidade (Ex 25:18-22; 

Ez 28:14-16; Gn 3:24). Creio que haja diferentes grupos deles, dado que já vi 

exércitos de leões; exércitos de águia e também querubins de quatro faces. 

Quando Israel marchava pelo deserto, O Tabernáculo ficava no centro; acima 

do qual pairava a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a 

noite. E as dozes tribos acampavam em áreas designadas por Deus (revela- 

das a Moises). Os levitas ficavam mais próximos do tabernáculo e não eram 

contados entre os guerreiros de Israel. Exerciam função especial (Nm 1:49- 

50. Cada tribo arvorava a sua bandeira com o símbolo da tribo. E as quatro 

bandeiras que tinham significado especial eram da tribo: de Dã, Judá; Efraim 

 e Ruben. No lado leste ficava a tribo de Judá (tendo como símbolo um 

LEÃO; no lado oeste ficava Efraim (como símbolo: o Novilho); no lado sul, 

Ruben (como símbolo: o HOMEM e Dã (símbolo: ÁGUIA) no lado norte.  

(Leia Nm 2 - Com certeza, refere-se as figuras dos seres viventes – criaturas 

 celestes – que cercam o trono de Deus). Também prefiguram os quatro seres 

 viventes a revelação de Cristo nos quatro evangelhos (Leão: Mateus; Novilho:  

Marcos; Homem: Lucas; Águia: João).  

Fonte: LAHAYE, Tim. Bíblia de Estudo Profética. Almeida Corrigida Fiel (ACF). 

     Ao escrever outras revelações sobre os quatro Seres Viventes do exérci- 

to do Senhor, vi numa visão que: o “Anjo Mestre da Sabedoria e do Conheci- 

mento”, juntamente com os “Quatro Seres Viventes”, vieram até a dimensão 

espiritual da sala de minha casa com o intuito de me ensinar sobre a unção 

deles. 

     O anjo Mestre da Sabedoria e do Conhecimento, assentado ao meu lado, 

 dizia-me: 

     “- Os Quatro Seres Viventes são onipresentes e enviados do Trono de 

Deus até aos seus fiéis adoradores para que recebam a unção; eles se unem em 

 força e quando unidos pelas suas asas, umas nas outras, não se viram quando  

andam. E os filhos de Deus só recebem a „Unção dos Quatro Seres‟ (manifestação  

das virtudes deles) quando há adoração sincera e sacrifício de louvor”. 

    O anjo Mestre da Sabedoria me disse para eu observar e escrever. Ele 

disse: 
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     “- Veja que o movimento das asas unidas dos Quatro Seres Viventes se 

dão parte no sentido horário e parte no sentido anti-horário, ao mesmo tem- 

po. Isto significa que para Deus não há tempo cronológico e que os movi- 

mentos das asas dos Seres Viventes são formas de adoração perpétua” (Ap 

4. 8-9). 

     Também me dizia o anjo: 

     “- Os Quatro Seres Viventes estão aptos a circularem para onde Deus 

ordenar, até mesmo no inferno. Podendo tornar-se invisíveis no mundo espi- 

ritual, quando necessário for. 

     “- Eles emitem fogo da boca quando saem em missão de guerra. Estão 

presentes na adoração do guerreiro (homem) de Deus, tanto na batalha, 

quanto na vitória. Além de adoradores contínuos Ao que está assentado no 

Trono, os Quatro Seres Viventes foram designados por Deus para combater 

as artimanhas da Nova Era. E toda adoração é dada ao Rei dos reis. 

     “- Quando o homem recebe a unção dos Quatro Seres Viventes, é sinal 

de que ele está livre para adorar a Deus em espírito e em verdade”. 

Unção do Leão (Tipificando Jesus no adorador) 

    Esta unção propicia ao adorador filho de Deus, intrepidez, ousadia, cora- 

gem; ele se torna aguerrido para as coisas de Deus (anunciação da palavra) 

e não se envergonha do Evangelho. 

    Naquele momento, o Leão colocou a sua pata sobre a minha coxa, para 

que eu pudesse ver suas unhas prateadas. E me dizia o anjo: 

    “- As unhas prateadas representam a remissão. Quando o leão faz uso 

das suas unhas., ao raspar o chão, o inferno é arranhado e estremece, pois 

é abalado por terremotos. Com isso são desfeitas as estratégias mirabolan- 

tes de satanás. E os demônios também entram em pânico, pois sofrem 

choques elétricos, “curto circuito”. 

    O “rugir do leão” (1º Ser Vivente), no mundo espiritual, é estrondoso e 

causa surdez aos demônios. Eles ficam perturbados e em pânico, de forma 

que não conseguem dar sequência aos seus planos estratégicos de ata- 

ques. E o “hálito do leão” quando ruge, confunde a “mente maligna”, deixan- 

do os demônios com tonturas. 

    O verdadeiro adorador, na unção do leão, é protegido pela sua pele, dos 

ataques do inferno; as “narinas do leão”, por dentro, são prateadas. Quando 
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na “Unção do Leão”, o adorador passa a sentir o aroma suave de Cristo. E, 

quando necessário, o leão emite das narinas, fumaças, que cegam os olhos 

dos demônios. 

    “A unção do leão prepara o verdadeiro adorador para guerrear”. 

Unção do Bezerro (Tipificando o Espírito Santo no adorador) 

    A “Unção do Bezerro” proporciona a alegria do Senhor. O cristão tem 

alegria de servir a Deus, até mesmo em momentos de batalhas contra o 

inimigo. 

    ”[...] na Tua alegria há abundância de alegrias” (Sl 15. 11b). 

     “O bezerro adora a Deus com pulos e saltos. E a unção do bezerro, 

além da alegria, torna o adorador um autêntico desbravador. Ele é fortaleci- 

do para o evangelismo, e há abundância de colheita.” (Prov. 14:4) 

     “O bezerro sobe saltando pelos montes, saliente pelas colinas e cam- 

pos. Não teme adversidades, nem desertos e nem forças inimigas. Ele se 

apresenta com „forças selvagens‟ e “mansas”. São fortalecidos como se por 

„tutano‟. A unção do Bezerro é cálcio para os ossos e fortalecimento da 

„Medula Espiritual‟ do verdadeiro adorador”. 

Unção da Face do Homem 

(Tipificando o Espírito quebrantado do verdadeiro adorador) 

   “A „Unção da face do homem‟ leva o cristão a ser um verdadeiro adorador 

em espírito e em verdade. E sobre ele é dispensada a Sabedoria do Filho do 

Homem (Jesus). Trata-se da adoração com a razão e com o coração”. 

     “Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os 

vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso 

culto racional” (Rm 12. 1). 

    “Nos olhos do terceiro ser vivente, a „Face do homem‟, há fogo que con- 

some o inimigo, e estão voltados para adoração plena e íntima a Deus. E 

este animal tem semblante perene e varonil (enérgico). Ele chora diante da 

majestosa Glória de Deus”. 
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    *Nota: A Presença deste Ser Vivente: “Face do Homem”, no Céu, deixa 

claro ser a representação da Noiva de Jesus como parte da glória de Deus. 

Jesus, como Sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, 

nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e Pai. (Ap 1:5-6) Ele deixou o 

esplendor da sua glória, “se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1:14; Lc 5:24). 

O Ultimo Adão (Jesus), trouxe consigo a Divindade para a terra ao nascer 

como homem (Rm 3:21-26) e ao ser elevado aos céus, levou consigo a 

humanidade para acoplar a Divindade. (Jo 14:20-21) 

    O Ser Vivente: “face do homem” no Céu é a confirmação mais coesiva de 

que podemos receber a unção dos quatro Seres Viventes do Céu. Pois, 

como Noiva de Jesus, filhos de Deus e sacerdotes eleitos, fazemos parte da 

Glória de Deus (Jo 14: 20-21). Somos “templos do Espírito Santo” e por isso 

podemos ter acesso ao “Santos dos Santos”; sermos arrebatados à “Sala do 

Trono de Deus e do Cordeiro” e adorá-lo como os quatro Seres Viventes O 

adora. (Rm 8:17; Ap 4:8). 

Unção da Águia (Tipificando Deus no adorador) 

    A Águia, o 4º ser vivente: é grande, forte e apresenta uma visão aguçada, 

para examinar situações; ajuda a analisar como o homem terá a “alegria do 

Bezerro”, a “adoração da Face do homem” e a “ousadia do Leão”. 

    A “Unção da Águia” renova as forças do adorador. Até mesmo as suas 

penas são formas de adoração. Além de visão aguçada, nesta unção, o verda- 

deiro adorador recebe unção advinda das penas da águia vivente. As penas  

untadas com óleo do Espírito Santo de Deus reluz com o Sol da Justiça e re- 

nova as forças do adorador. 

    O poder das trevas (os demônios) desmaia enfraquecido e cai com o 

vento impetuoso proporcionado pelo mover das asas da águia. 

    “Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará 

refúgio (...)”. (Sl 91. 4) 
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Capítulo VI 

O Casamento Real 
no Cartório do Céu 

      “Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu; ele se alimenta entre os 

lírios”. (Ct 6.3) 

O Cordão Umbilical de Deus 

     Quanto mais eu buscava alcançar as coisas do Pai, mais estarrecida 

ficava com o que me era apresentado. Então, em outro momento de propósi- 

to com Deus, vivenciei algo maravilhoso e inexplicável aos olhos humanos. 

À medida que ia vendo, através do meu espírito conectado ao Espírito Santo,  

fui conduzida a locais de maior intimidade com o Reino Celeste. 

     Tremendo foi ver que do Trono de Deus havia um “Cordão Umbilical” que 

se estendia até a terra. E o mesmo estava ligado em milhares de milhares de 

crianças de vestes brancas (Mc 10.15), espalhadas sobre a face da Terra. 

     Busquei então entendimento, e eu ouvi a voz de Deus: 

     “- Aqueles que buscam obter da Minha Sabedoria alcançam. De Mim 

recebem nutrientes para sobreviverem, e respaldo espiritual capaz de sobre- 

por a sabedoria do homem natural. 

     “- Aos meus filhos que buscarem incessantemente a Minha Sabedoria, 

alcançarão a supremacia da mesma”. 

     Notei então, que do cordão umbilical de Deus ligado à humanidade, era 

possível a abertura de infinitas portas, sendo que além delas há muita luz. 

     Revelação: “Quando o homem aceita a Jesus poderá buscar mais e 

mais intimidade com o Pai Celeste, passar pelas portas do „Cordão Umbili- 

cal de Deus‟ até chegar a altura de varão perfeito. E assim, maldições adqui- 

ridas pelo próprio homem em vida e maldições hereditárias advindas dos 

antepassados poderão ser quebradas à medida que o homem que tem Jesus,  

renunciá-las. Pois, fez Deus, com o Seu DNA, a Adão; sem maldições. 
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 Porém, o pecado afastou a humanidade do Seu criador”. (*Maldições: 

Ex 20.5-6; Dt 30; Nm 13; Gl 6.7-8). 

A Noiva de Jesus tem acesso às Portas do Cordão Umbilical 
 vindo do Trono de Deus 

    Em espírito fui arrebatada para dentro do “Cordão Umbilical de Deus”.  

Ao entrar pela primeira Porta eu vi o “Selo do Sangue de Jesus” nos umbrais 

da mesma; vi estantes enormes contendo livros que têm vidas e vários anjos 

trabalhando de maneira ordenada. Alguns, sempre que necessário, subiam 

“Escadas Viventes” para pegar livros que estavam na parte de cima, enquan- 

to que outros anjos organizavam os que estavam na parte debaixo. 

    “(...) e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Se- 

nhor (...)” - Ml 3.16b 

     Aqueles livros estavam organizados por ordem Celestial de nascimento 

e por ordem alfabética (nas letras celestiais). 

     Continuei caminhando por aquele lugar Celeste e então entendi que eu 

estava no “Cartório do Céu”. Notei que havia um balcão cristalizado e várias 

outras mesas menores, também de cristal. 

     Como Noiva de Jesus eu estava de vestes rosas contendo pedras preci- 

osas rosas, com tiara de diamante na cabeça, e com sapatos de cristal. 

     Ao perceberem a presença da Noiva, os anjos pararam os seus afaze- 

res. Houve silêncio no “Cartório do Céu” ... De repente... a orquestra de anjos 

do andar de cima, começou a tocar. Percebi que ocorreu uma abertura como 

de uma grande porta redonda, e eu podia ver a orquestra tocando. Em segui- 

da, aplaudiram a Noiva eleita de Jesus. Era um momento de festa e de muita 

alegria no Céu! Muitos aplausos a Noiva recebia; e logo após, presenciei o 

recomeçar da orquestra do Céu tocando hinos celestiais de comemoração 

festiva. 

     Cheguei próxima a sala restrita do tabelião que é um “anjo ancião”, de 

vestes brancas. E o mesmo já aguardava a chegada da Noiva, que transitava 

alegremente pelo “Grande Salão do Cartório do Céu”. 

     Ao lado do “Ancião Tabelião” estavam mais dois anciãos: o “Ancião da 

Sabedoria e do Conhecimento” e o “Ancião da Paz Eterna”. E de pé estava 
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um “Querubim” de cabelos loiros, que ao girar o seu rosto apresentava as 

quatro faces dos Seres Viventes: a águia, leão, novilho e face do homem. 

O Casamento: o Noivo Jesus na figura de um Querubim de 
Quatro Faces 

      “As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo 

(...)”. (Ct 8.7) 

     Quando cheguei (na forma figurativa da Noiva fiel) próximo à entrada da 

“Sala do Tabelião do Céu”, que era transparente, e pisei no piso bem próximo 

da Porta, ela se abriu automaticamente. (Havia ali um sensor de identificação a 

respeito da Noiva fiel). Ao adentrar naquela sala as luzes se acenderam e eu 

podia ver os “Vinte e Quatro Anciãos”. Eles aplaudiam a Noiva e lançavam 

suas coroas como uma maneira de honrar e exaltar a Jesus, Noivo-Rei (que 

já estava ali, embora eu ainda não havia o identificado). E os vinte e quatro 

anciãos foram designados por Deus a serem testemunhas do “Casamento 

Celestial”, de Jesus com a Noiva fiel. Aleluia! 

     “(...) me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de 

justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se 

enfeita com as suas joias”. (Is 61.10) 

     Emocionada com tudo o que eu presenciava, comecei a chorar. Será lindo  

demais!!! 

     Depois vi o Trono da Noiva em movimento, vindo até ela. E a mesma 

assentou-se sobre ele para assinar a certidão do seu casamento com o Noivo Jesus.  

O papel da certidão de casamento era “alvo como a neve”, e os dizeres que estavam  

escritos eram em alto relevo e prateados; estavam selados com o “Selo da Trindade” 

em formas de gotas: amarelo ouro, vermelho reluzente, e amarelo florescente. 

     Deslumbrada com tudo o que vi e ouvia, a Noiva assinou a “Certidão de Casa- 

mento” e indagou: 

     “- Onde está o meu Noivo?!. 

     Então, como Noiva, percebi que um “Querubim de Quatro Faces” (face 

de águia; face de leão; face de novilho, e face de homem) sorriu para mim e meu 

coração palpitou de alegria. O meu olhar era atraído a estar olhando para ele. 
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Eu sentia uma afinidade e intimidade com Ele. Naquele instante senti um de- 

sejo inexplicável de abraçar o “Querubim de Quatro Faces”. 

     Então perguntei: 

     “- Ele é o Noivo?! 

      Logo veio o discernimento: 

     “- Sim, Ele é o Noivo! É Jesus, na figura de um Querubim de Quatro 

Faces.!!!” 

     A “face do Querubim” é tão linda! Tão linda, que nenhuma beleza huma- 

na, na face da Terra, equipara-se a sua majestosa formosura! Seu sorriso é 

incomparável, seus olhos transmitem mansidão; suas vestes são alvas como 

a neve; sua capa branca é salpicada de sangue; suas mãos são marcadas pelos 

 cravos da cruz. SIM, Jesus glorificado é lindo!!! 

     Em seu dedo esquerdo tem uma aliança larga de ouro, contendo três 

faixas de pedras preciosas (tipificando a trindade: Pai, Filho e Espírito San- 

to). Sendo a primeira pedra de rubi, a segunda azul-turquesa, e a terceira 

esmeralda. E a parte de dentro da aliança é toda revestida de esmeralda. 

     Foi um momento extremamente maravilhoso para mim quando presen- 

ciei o Noivo Jesus, na figura do “Querubim de Quatro Faces”, colocar a alian- 

ça de casamento, (semelhante a que estava com a Noiva), no dedo esquerdo 

da Sua amada. 

     E assim, o Noivo também assinou a Certidão de Casamento. 

    “Venham ver o rei Salomão! Ele está usando a coroa, a coroa que sua 

mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que seu coração se 

alegrou” (Ct 3. 11). 

     Revelação: “O Noivo Jesus se apresentará a sua Noiva no dia do casa- 

mento como um belo e exuberante „Querubim de Quatro Faces‟, pois a Noi- 

va fiel tem intimidade com o Trono de Deus e os Quatro Seres Viventes 

estão acoplados à Glória da Trindade Celestial”. É mistério!!! 

     “Há também nos céus um „Exército de Querubins de Quatro Faces‟, 

assim como Jesus se apresenta como Leão da tribo de Judá e existe um 

exército com o nome: Leões de Judá”. 

     “Jesus pode apresentar-se a Sua Noiva na forma figurativa que quiser. 

Ele é o próprio universo. É a essência da essência. Ele é o Rei! O Supremo 

Rei da glória. Ele é o Senhor dos senhores. O autor da fé. O Salvador da 

humanidade. 

90 



Carta de Jesus para Sua Noiva 

Memoráveis Arrebatamentos 

A Noiva-Rainha dançará para o seu Noivo-Rei na festa do 
Casamento Real 

     “Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe! As 

voltas de tuas coxas são como joias, trabalhadas por mãos de artistas” (Ct 

7.1). 

     O Rei Jesus coroou sua Noiva-Rainha e proferiu poemas de amor e a 

beijou com intimidade (Ct 3.11). A sua alegria era tão radiante que ela dançou 

para o seu Noivo-Rei. Neste dançar, suas sete saias se soltavam, uma a uma,  

sobrevoando pelo imenso salão das “Bodas do Cordeiro”. As sete saias 

eram nas cores vermelho, rosa, azul-claro, amarelo-claro, verde-claro, bran- 

co e lilás claro. Sendo que a primeira saia a sobrevoar pelo salão foi a saia 

rosa; e as saias se renovavam a cada dança, nas cores do arco celeste 

(embora não ficasse nua). 

     “Pois lhe foi dado vestir-se e linho finíssimo, resplandecente e puro (...). 

Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro”.  

(Ap 19. 8-9) 

    Houve dança nos céus... diversos passos e ritmos. A orquestra tocava, 

os corais de remidos cantavam na mesma melodia, porém em dialetos dife- 

renciados. Eram milhares de milhares, de milhares, de gerações de adorado- 

res (...) sem fim!!! 

    O Rei contemplava a dança de sua amada Rainha virgem. E o Trono de 

Deus estava em chamas de Glória! Como chamas de fogo branco transpa- 

rente e resplandecente, que formava nuances das sete cores do arco celes- 

te. 

    O piso do salão era transparente como o mar de cristal. Os vinte e 

quatro anciãos aplaudiam a jovem Rainha virgem. 

    Depois, cada ancião se aproximou dela e entregou “Um Mistério do Céu” 

(que no momento a mim não foi revelado). E disse-me o Espírito Santo que 

os vinte e quatro anciãos fazem parte da “Assembleia Solene do Céu”. Em 

suas vestes, do lado do coração, têm uma pedra branca reluzente, na cor da 

“Chave do Fogo do Trono”. É mistério! E se discerne espiritualmente.(Ap 

2:17) 

    Estavam também naquela “Festa Celestial”, num dos lugares do imenso 

salão de danças, os profetas da Bíblia juntamente com outros profetas remi- 

dos, que já estiveram na Terra. Todos estavam vestidos com vestes de festa. 
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“(...) Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus” (Lc 14.15) 

     Em outro momento, os anjos tocaram com seus instrumentos Celestiais 

a “Valsa Nupcial Celeste”. O Noivo-Jesus Rei e sua Noiva-Rainha, dançavam 

pelos vales, pelos campos, pelos rios e mares de cristal do Reino. E todos 

os anjos e convidados aplaudiam o Rei! Milhares de milhares de salvos, agrupa- 

dos em muitíssimos quarteirões, regozijavam e comemoravam a alegria do Rei  

com sua Rainha amada (Ap 19.6). E todos cantavam, pulavam e dançavam e di- 

ziam: 

     “- Bendito é o Rei! O Senhor de Israel! O Cordeiro de Deus, que abriu o 

livro selado! Hosana! Hosana! Hosana!, (que significa: Salve! Salve! Salve!)  

ao Filho de Davi; Glória e majestade! Força e poder ao Rei dos reis”. 

     E todos cantavam um único cântico Celestial em línguas estranhas, de 

acordo com a língua de cada povo. 

Valsa Nupcial: Festa dos remidos na Glória 

     “Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, 

brilhante como sol, formidável como um exército com bandeiras?” (Ct 6.10) 

    Como Noiva de Jesus participei da grande festa dos remidos no Céu. De 

vestes brancas, alvas como a neve e com palmas na mão direita, erguiam- 

nas em júbilo de vitória. Milhares de milhares de anjos tocavam e o coral de 

incalculáveis anjos cantavam. Também cantavam o coral de remidos; o coral 

dos mártires e o coral dos Exércitos de Deus. E cada exército erguia suas ban- 

deiras; e em continência ao Rei, mostravam seus brasões de vitória, dados pelo 

 próprio Rei. Eram milhares de milícias. Infinitos quarteirões de exércitos; ca- 

da qual em suas respectivas roupagens, armas, brasões e conquistas. 

    Presenciei também os exércitos seletos de estrategistas, que mostravam o 

 livro aberto, os mapeamentos e respectivos territórios conquistados para o Rei  

dos reis, Senhor dos senhores. Em fim, todos cantavam e exaltavam o Rei. 

    O Noivo-Rei sobrevoava juntamente com a sua Noiva-Rainha e presenci- 

ava os Exércitos de Deus, incontável aos olhos humanos; cada qual com 

suas vestes. 

    Revelação: “A Noiva-Rainha, neste tempo, já terá o seu anel selado com 

o do Rei, junto a sua mão. E a mesma segurará o “Cetro de Justiça” junta- 
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mente com o Rei enquanto passeará pelos ares com Ele, observando os 

„Exércitos do Céu‟ (Hb 1.8). E a Rainha juntamente com o seu esposo Je- 

sus, terá o “Tempo Eterno” para desfrutar de todos os tesouros do Reino. E 

haverá alegria sem fim”. 

A Fonte do Tesouro sem fim 

- A Noiva fiel desfrutará dos Lagos do Reino Celeste 

     O Espírito Santo enviou-me o anjo Gabriel, e ele trouxe consigo um rolo. 

Em espírito sobrevoei juntamente com ele a um local tipo uma “cratera de 

vulcão” (estando eu vestida como Noiva, representando-a). Só que ao invés 

de lavas vulcânicas, o local estava cheio de pedras preciosas. O anjo Gabriel 

me colocou lá dentro e disse a outro Anjo: 

     “- Tocai a trombeta!” 

     E o Anjo tocou a trombeta de ouro, que era como um “Grande Shofar”. 

     Aquela montanha estava repleta de pedras preciosas por dentro. Ao seu 

redor, águas purificadoras e cristalinas em tons esverdeados, com lindos 

peixes saudáveis que pulavam alegremente naquelas águas. 

     Disse o Senhor: 

     “- Este lugar faz parte de um dos imensuráveis e incontáveis lagos do 

Reino Celestial. E somente a Noiva fiel desfrutará de todo o Reino”. 

     O Noivo Jesus foi até aquele local montado no seu cavalo branco, e 

estendeu o Seu Cetro de Justiça à sua Noiva SÁIGDA. Juntos dançamos 

entre as pedras preciosas onde está a “Fonte do Tesouro sem Fim”, do 

Reino Celeste. 

     “Pode haver sessenta rainhas, e oitenta concubinas e um número sem 

fim de virgens, Mas ela é única, a Minha pomba, Minha mulher ideal!” 

       “Ela é a filha favorita de minha mãe, a predileta daquela que a deu a luz 

[...]. (Ct 6.8) 
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Capítulo VII 

Jesus, o Maior dos Estrategistas 

      “Porque o Senhor, o Senhor dos Exércitos, é o que toca a terra, e ela se 

derrete (...) Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada 

fundou na terra; é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra 

(...)” - Am 9.5-6. 

     Observei uma faixa contendo os dizeres: “(...) Sê fiel até a morte e dar- 

te-ei a coroa da vida” (Ap 2.10 b). E em seguida, recebi revelações do Céu a 

respeito dos peixes-homens, que vivem no mar. 

     Diz o Senhor: 

     “ - O mar tipifica o mundo. Os peixes-homens, os que vivem na escuri- 

dão, na parte mais profunda do mar, são designados como peixes-monstros 

e perigosos, que reverenciam o poder das trevas. Quanto mais os homens 

se aprofundam no lamaçal do pecado, nos mais horríveis peixes se tornam, 

e mais longes de Jesus estão. Eles vivem no seio do Inferno e dali se alimen- 

tam. São homens anti-bíblicos e que usam a cruz de cabeça para baixo. 

     Quanto maior for os dentes dos peixes-homens do mar, maior é sua 

hierarquia entre os doze líderes do mal que articulam estratégias no mar 

(mundo); são satanistas que de forma hierárquica se multiplicam, se diferen- 

ciam e sofrem mutação. 

     Através dos dentes do peixe das profundezas do mar se pode identificar 

sua posição hierárquica, sendo que 33 (trinta e três) é um referencial. E 

aquele que tem discernimento de espíritos, conhecimento e sabedoria vinda 

de Deus, está apto a discernir”. 

     “- Atentai Guerreiros meus! Renovem as vossas mentes. Buscai apren- 

der mais de Mim; Ide à Fonte, que é o Espírito Santo. Satanás é astuto e 

enganador; e muitas informações do mundo espiritual, no que concerne ao 

poder das trevas, já se tornaram obsoletas. Portanto, não sejais doutores e 

ministradores de libertação aos seus próprios olhos; pois regras e/ou infor- 

mações obtidas de sabedoria humana, de nada adiantarão se, dos altos 

céus, da Sala do Trono, não for enviado a vós. Olhai para mim: EU SOU 
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JESUS, o MAIOR DOS ESTRATEGISTAS. Santificai-vos! E buscai alcançar 

a multiforme sabedoria do Espírito Santo”. 

    *Nota da autora: “Não existem regras para a ação do Espírito Santo. Ele 

move em nós como achar melhor. Somos apenas instrumentos do Reino 

Celestial; e a misericórdia de Deus se renova a cada manhã”. 

A Cavalaria do Exército de Deus 

      Presenciei anjos “Cavaleiros dos Exércitos de Deus” que saíam para 

guerrear. O “Exército da Cavalaria de Deus” estava nos ares, posicionado de 

forma circular. São cavalos brancos e robustos, que tem asas, fogos nas 

patas e nas narinas. Os Anjos-cavaleiros estavam vestidos de armadura de 

ouro e de botas até os joelhos contendo sete cordões de ouro. Seus capace- 

tes eram elevados e tapavam os seus ouvidos, protegendo-os de estrondos; 

e eles também possuíam lanças. 

      O arcanjo, líder da “Cavalaria de Deus” é um grande General. Suas ves- 

tes são longas contendo listras brancas e vermelhas e o seu cavalo é maior 

do que os outros. Seus cabelos são loiros até os ombros e seus olhos se 

manifestam nas multicores do arco-celeste (Ou seja: na plenitude do seu 

olhar está a visão de Deus). 

      Perguntei ao Senhor o porquê desta visão. Observei então que o arcanjo 

“Líder do Exército da Cavalaria de Deus” tinha em mãos um rolo. Ele abriu o 

rolo e me mostrou as estratégias de conquistas. Havia no rolo um mapeamento 

territorial, interligado ao mapeamento espiritual, com seus vários pontos em 

cores diversas como, por exemplo, nas cores: verde, vermelho e amarelo. 

      Então, o “Líder-General” deu ordens aos Anjos-cavaleiros a se posicio- 

narem estrategicamente nos locais territoriais abrangendo alguns bairros do  

município onde resido. 

      Imediatamente, os cavaleiros voaram para seus respectivos postos de 

vigilância. Em seguida, guerrearam contra o Exército negro que chegou pe- 

los ares. E havia sobre mim e sobre meus entes próximos uma proteção de 

fogo. 

      Os “cavaleiros negros” eram brutais, não tendo ética, e atacavam covar- 

demente. Os anjos de Deus sofreram ataques cruéis e alguns “sangravam” 

devidos os ferimentos. Eles usaram espadas de fogo; bolas de fogo; incenso 

(da adoração) para cegar os olhos dos “anjos caídos”(anti-adoradores). 

      Um “Cavaleiro - arcanjo de Deus” sobrevoava animando os guerreiros  

De Deus e passava novas regras estratégicas. Anjos feridos eram resgatados e 
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curados pelos “Anjos da Cura”, que ficavam sobrevoando com suas “Naves- 

resgate”. 

     Ocorria naquele momento, um ataque de naves negras sobre o céu, 

aumentando o ataque do poder das trevas. Imediatamente, o “General Arcan- 

jo Cavaleiro de Deus” entrou em contato com a “Sala do Controle e do Co- 

mando de Deus” pedindo recursos. 

     Então, novas naves dos céus foram acionadas, e explosões ocorreram 

nos ares. Entendi que a guerra das naves era intergaláctica. 

     De repente um ataque veio, via subterrânea, até o local onde eu me 

encontrava, na dimensão espiritual. E, imediatamente, uma comitiva de an- 

jos foi enviada para me retirar (em espírito) daquele local e me colocar em 

outra dimensão. Meu Deus! É loucura demais! É muito mistério!!! 

     Então notei que a guerra havia cessado e os “anjos negros” recuaram. 

Eles também têm suas estratégias de guerra, porém, não alcançam a “sobe- 

rania das estratégias de Deus”, pois Deus é Onipresente, Onipotente e Onis- 

ciente. 

     Vitoriosos, os “Anjos Cavaleiros do Exército da Cavalaria de Deus” er- 

gueram suas espadas reluzentes! Suas vestes foram renovadas pelo Rei da 

Glória; e com um brado de vitória exaltavam o Senhor dos Exércitos, o qual 

se apresentou no Céu como o resplendor de um “grande e forte clarão”. Ao 

perceberem o clarão eles se prostraram em reverência ao Rei da Glória. A 

sua voz ressoava como a voz de um trovão; e raios e estrondos aconteciam 

devido a Sua Presença Gloriosa. 

     O Espírito Santo me revelou que o que a mim foi mostrado retrata um 

exemplo de uma simples “batalha espiritual” designada pelo Senhor dos 

Exércitos para proteger os seus fiéis. E neste exemplo de batalha, os ares e 

o território designado foram limpos. Todos foram beneficiados, inclusive os 

ímpios; em virtude dos filhos de Deus. A vitória dessas batalhas vêm de 

Deus. Porém, quanto mais os filhos de Deus intercederem, maior será a 

atuação quantitativa e qualitativa dos anjos de Deus, em prol de sua prote- 

ção. 

A presença de Cinco Anciãos do Céu 

     Anjos de Deus colocaram um capacete contendo sete fios em minha 

cabeça. Tais fios foram ligados à “sala do Trono de Deus”. 

     Disse-me o Senhor que o povo de Deus precisa estar atento porque 

lúcifer coloca capacete de controle nas pessoas. Atentai! Ele é enganador. 
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     De repente, meu espírito foi arrebatado à uma repartição da “Sala do 

Controle de Deus” (que pode estar em todo e qualquer lugar, na plenitude dos 

lugares). Observei que ali havia telões enormes tipo de computadorizados. 

Também percebi a presença de “Cinco Anciãos de Deus”, cujas capas eram 

nas cores: azul claro; rosa; branco bordado em ouro; vermelha e amarelo. 

     A “Sala do Controle de Deus”, desta vez, foi mostrada a mim como uma 

“Nave Espacial” redonda, composta por vidros transparentes. Havia dentro 

dela um vento impetuoso que balançava um véu branco e transparente, de 

duas partes (como uma cortina aberta ao meio). 

     Dentro daquela “Nave Espacial” (manifestação da presença de Deus), 

percebi que viajávamos pelas galáxias e a velocidade era além da velocidade 

da luz. Jesus é a Luz Celeste, e para Ele não há limites. 

     Imensurável e emocionante é descrever tais informações. A velocidade 

da “Nave -Sala do Controle de Deus” era muito rápida, porém eu conseguia 

observar rochas e águas cristalinas pelo caminho. Eu estava assentada numa 

cadeira e um “Instrutor Guerreiro do Céu” me ensinava como acionar a mar- 

cha e acionar um botão. Então ao apertar o botão ocorreram explosões no 

espaço e milhares de partículas como que de meteoros se desmembravam. 

     Assim disse o Espírito Santo: 

     “- O Universo sem fim, pertence a Deus e a todos que Nele crê. Despertai, 

filhos amados; é chegada a vossa hora. Ide e guerreai! Lançai vossas lanças 

de guerra. Acendei vossas candeias. Preparai vossas munições; reservai os 

azeites, pois a Luz de Cristo Jesus está em vós; Não anuleis isso. Eis que 

pouco sabeis. Vinde à Fonte (Espírito Santo); pois não vos criei cegos na 

batalha”. 

     Disse Jesus: 

     “- Lançai-vos ao pé da minha cruz os seus fardos, medos e receios. 

Sede valentes, pois eis que já paguei um alto preço por vós naquele madeiro 

de cruz”. 

     Presenciei que dentro daquela “Nave Espacial” havia um telão de co- 

mando estratégico. Ouvi vozes, sinais de alerta e de perigo: havia um com- 

bate espacial. E daquela nave foi dada ordem a outros guerreiros de outro 

Exército de Deus para atacar e combater o exército inimigo. 

     Da “Grande Nave”, eram passadas as estratégias de guerra designadas 

pelo controle e comando de Jesus, para as demais naves através dos seus 

respectivos príncipes, arcanjos guerreiros; sendo que estes, de forma hierár- 

quica, também passavam as estratégias de guerra para os demais compo- 
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nentes. Vi então que portas se abriam e se fechavam no universo, à medida 

que ocorria a guerra espacial. 

    O lema era: “Vencer e vencer! Em nome de Jesus”. 

    “Deus é Soberano, controla tudo e todos. Eis que Ele tem preparado 

para guerra os seus “Guerreiros do Exército da Terra”, para juntos lutarem 

com os seus “Anjos do Exército do Céu” (Am 9. 5 - 6). 

Cinco arcanjos: príncipes de Deus 

    “Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós perma- 

necer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho 

e no Pai” (I Jo 2:24). 

     Deus enviou até a sala de minha casa cinco arcanjos, príncipes de Deus. 

     Cada príncipe estava vestido de veste longas e brancas. Além de brace- 

letes largos, eles tinham “Estrelas de Davi” no peito, nas palmas das mãos, 

e nos sapatos. 

     O primeiro anjo de vestes brancas e longas tinha estrela transparente 

como cristal no peito, nas mãos, e nos sapatos; sendo transparente também  

os braceletes. E aquele arcanjo faz parte do “Exército da Estrela d‟Alva” 

(Jó 38.7). 

     O segundo arcanjo, faz parte do “Exército da Estrela de Davi”. E tanto o 

seu peito, quanto às mãos e os sapatos tinham estrelas prateadas; sendo 

também prateados os seus dentes e braceletes. 

     De igual modo, o terceiro arcanjo se apresentou com vestes brancas e 

estrelas vermelhas no peito, nas mãos, nos sapatos e braceletes, sendo 

este príncipe do “Exército da Estrela do Oriente”. 

     O quarto arcanjo, de vestes brancas, braceletes e estrelas verdes, faz 

parte do “Exército da Estrela da Manhã” (Ap 22.16). Enquanto que o quinto 

também de vestes brancas tinha seus braceletes e estrelas no peito, nas 

mãos, nos sapatos em tons amarelo ouro, fazendo parte do “Exército da 

Sentinela/Torre de Vigia”. 

     Os cinco Príncipes de Deus tinham em mãos um instrumento de sopro 

no formato de uma cana de ouro comprida, contendo sete fendas redondas e 

abertas. E a cada assopro de cada arcanjo na sua “Cana de Ouro”, saíam 

estrelas menores nas cores das estrelas de cada um. 

     As estrelas do assopro começaram a se movimentar sobre toda minha 

casa. Então questionei ao Senhor o porquê do movimento e Ele me disse 
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que: as estrelas têm a função de anular encantamentos (Bruxarias) feitos 

pelo poder das trevas contra a Igreja de Cristo visando impedir o “Grande 

Avivamento”. 

     “- E Os filhos valentes - Guerreiros de Deus - orientados pelo Espírito 

Santo, ao se sentirem tocados para tal fim, através dos dons espirituais, 

poderão trazer à existência, ao mundo natural, o sopro simbólico da cana de 

ouro, e repreender, em nome de Jesus, todo encantamento Maligno. Deus 

está revelando aos seus filhos guerreiros novas formas de guerrear. Atentai!” 

- disse o Espírito do Senhor. 

     Todos os cinco arcanjos, príncipes de Deus, estão ligados ao “Sol da 

Justiça”, e dEle recebem Luz, por onde quer que vão (vi que do céu vinha o 

refletir do Sol da Justiça/ Jesus, sobre o piso da minha casa, sendo os raios 

interligados aos cinco arcanjos). 

     Disse o Senhor Jesus:” 

     “- Eu Sou a „Estrela d´Alva‟; Sou a „Estrela de Davi‟; Sou a „Estrela do 

Oriente‟; Sou a „Estrela da Manhã‟; Sou também, a „Estrela da Sentinela‟. 

Posso estar em tudo e em todos. Posso Eu me apresentar também na figura 

de „Anjo do Senhor‟ nos respectivos Exércitos meus. Sou Eu o „Sol da Jus- 

tiça‟; uso cada qual como quero. E aquele que me tem, tem o Pai. Estou em 

vós (filhos eleitos), e vós em mim. E, estando vós em mim, e Eu no Pai, 

Somos Todos Um. Por isso rejeito a impureza e abomino o pecado. Sede 

pois santos como Eu Sou Santo”. (Ex 23. 20-21). 

     O interessante é que o semblante do arcanjo da “Estrela de Davi” (cujas 

vestes são brancas e as estrelas e os braceletes são prateados), era pareci- 

do com um varão de Deus: um irmão em Cristo daqui da Terra, inclusive o 

seu sorriso. Assustei-me e tive medo. E a princípio até julguei, achando que 

se tratava de “obra de encantamento”. Porém, o Senhor me tranquilizou di- 

zendo que Ele também pode se apresentar a nós (em sonhos e/ou visões 

espirituais) como “anjo”(mensageiro), na figura dos seus filhos terrenos. E 

me disse ainda que, estando ele em nós, podemos, em santidade de espíri- 

to, na comunhão com o Espírito Santo, nos apresentar com as vestes tanto 

do “Exército de Estrela de Davi”, que é também a “Estrela da Redenção”, 

bem como com as vestes das demais “Estrelas” dos Exércitos de Deus, 

posto que Jesus está em nós e nós Nele. É mistério demais!!! 

    “(...) antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo 

Jesus”. (Gl 4.14b) 
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    Em dado momento tive muito temor do que eu via, e os cinco príncipes 

arcanjos de Deus riram, carinhosamente, de mim. Foi quando eu percebi 

que as minhas vestes espirituais estavam brancas e longas, como a deles, e 

havia na parte do meu tórax e abdômen, de forma enfileirada e na vertical, 

cinco estrelas nas cores das de cada arcanjo. Tinha também os meus bra- 

celetes espirituais cinco cores; nas cores dos braceletes de cada arcanjo. E 

sobre o meu esposo (homem) que estava ao meu lado, havia um manto 

repleto de estrelas, também nas respectivas cores das estrelas de cada 

arcanjo. 

    Do lado de fora de minha casa vi um “demônio espião”, de capa preta, 

cujo rosto era vermelho sangue. Ele corria em volta de minha casa apavorado 

devido à presença dos arcanjos ali. Em dado momento toquei em meu espo- 

so amedrontada com a presença daquele demônio, que logo foi manietado. 

Então, o Espírito Santo me orientou a falar com meu esposo para que lan- 

çasse, simbolicamente, porém em espírito, fogo da sua mão. Ele lançou as 

“Bolas de fogo” para o lado de fora e para a parte de dentro da casa. As bolas 

de fogo começaram a quicar dentro de casa. E as estrelas que passeavam 

pela casa (lançadas pelos arcanjos através da “cana de ouro”) brincavam 

harmoniosamente com as bolas de fogo. 

    “- Acaso não posso Eu revelar a ti, Noiva fiel, os meus mistérios?!” - 

disse o Espírito Santo. 

    Nota: Lúcifer conheceu o Céu. Ele conheceu as hierarquias do Céu e faz 

uso, de forma distorcida, daquilo que aprendeu enquanto esteve lá. Porém, 

Jesus é O Cabeça. Ele já o venceu na cruz (Cl 2.14-15). 

O choro do Leão da Tribo de Judá 

    Certo dia, eu percebi que a sala de minha casa estava cheia de anjos e 

um daqueles anjos me direcionou a subir novamente para o terceiro andar de 

minha casa. Então, escoltada por eles, eu subi. Na subida da escada havia 

anjos de vestes brancas e sem asas. Um outro anjo, de vestes brancas e 

com asas me aguardava na entrada do terceiro andar. Seus cabelos eram 

ruivos até os ombros. Ele sorriu para mim. 

    Ao chegar vi que o grande “Leão da tribo de Judá” me aguardava. Era o 

próprio Senhor Jesus na figura de Leão (Ap 5.5). Ele se achegou a mim com 

carinho. Seus olhos são como labaredas de fogo e o seu rugido como o 

estrondo de um grande terremoto que estremece a terra. 

100 



Carta de Jesus para Sua Noiva 

Memoráveis Arrebatamentos 

     Vivenciei então, algo profético: “O Leão da tribo de Judá arranhou sua 

unha na terra, e faíscas de fogo, como que de curto-circuito elétrico, ocorreu 

por toda a Terra. Da sua boca saiu uma espada reluzente que passava pelos 

céus das nações da terra, como uma espada cortante: era a „Espada da 

Justiça‟ do Senhor. Esta espada cortava a cabeça dos dez governantes mun- 

diais - cada qual em sua respectiva hierarquia governamental sendo que os 

mesmos mantinham diplomacia entre si” (Ap 19.13 -18). 

     Fiquei, naquele momento, surpreendida e comovida quando vi que dos 

olhos do “Leão de Judá‟‟ saiu uma grande lágrima transparente, que caiu 

sobre a Terra. E a mesma corroeu a Terra, como o corroer do ácido. 

      Então perguntei: “- Porque o Leão chora? 

     Disse-me o Espírito Santo através do anjo Gabriel, que movia suas: 

     “- É o choro gemido do Leão da tribo de Judá, por presenciar tanta 

corrupção na Terra”. 

      Disse ainda: 

     “- A terra está corrompida. Já não atenta para o seu criador; em sua 

maioria, ignora o „Ato da cruz de Cristo‟. Os povos se perderam e se corrom- 

peram em suas próprias ciências (sabedoria humana), não atentando para a 

Onisciência de Deus. E assim, a terra será ferida por mais maldição”. 

    “E disse-me um dos anciãos: Não chores; eis aqui o Leão da tribo de 

Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus sete 

selos...” (Ap 5.5) 

     Leão da Tribo de Judá chorava... mais e mais... Eu também comecei a  

chorar e abraçá-lo. Então, como Noiva, pedi perdão pela iniquidade das 

nações. Também pedi clemência e misericórdia pelas gerações presentes e 

futuras da terra; que o „Leão da tribo de Judá” poupasse a vida dos filhos 

infiéis, para que se arrependessem. 

     Eu dizia: 

     “- Senhor, eu reconheço que poucos são os fiéis; mas (...) te peço per- 

dão e Misericórdia” (Esdras 9.5-8). 

     Ao pedir perdão pela iniquidade das nações senti o peso da escuridão 

do pecado. O céu se escureceu; ficou escuro... Muito escuro! E eu podia ver 

a opressão horrenda sobre a Terra. E à medida que aumentava os intercesso- 

res aumentava-se a aflição dos mesmos. E em tempos mais à frente, os povos  

fiéis a Deus, de vestes brancas (vestes de santidade) sofriam perseguições por  

soldados dos exércitos da terra. Eram homens maus e sanguinários. Muitos 

 fiéis a Deus foram lançados em prisões, e outros mortos, por não negarem a 
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Jesus. Os fugitivos, “fiéis não achados”, se refugiavam nas casas uns dos outros, 

 ou em locais secretos, como na época da Igreja Primitiva. 

    Mesmo em perseguições e mortes, eles cultuavam ao Senhor em suas casas, 

 reunindo-se em pequenos grupos. Havendo harmonia entre os membros da 

 “Igreja Fiel”, devido às “visões espirituais coletivas” que recebiam do Espírito  

do Senhor (independente do espaço territorial em que o povo de Deus estivesse).  

Ou seja, mesmo distante territorialmente uns dos outros,  os fiéis poderão ver, 

 por exemplo, através de visões espirituais, o louvor e a palavra uns dos outros 

e compartilhar entre si. 
 

     “Bem-aventurado serão os que conseguirem viver em espírito; pois o 

bom Pastor guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos 

toda lágrima”. 

Milhares de milhares Bíblias serão queimadas 

     Depois... em outro tempo... Horrenda coisa foi ver as atrocidades feitas 

pelas autoridades mundiais coligadas ao Anticristo. Vi que milhares de mi- 

lhares de Bíblias foram queimadas e proibida sua venda. Também foi proibida 

a venda de livros ligados ao cristianismo, sendo alguns revisados e altera- 

dos; milhares, deixaram de existir. E muitos autores de livros cristãos sofre- 

ram perseguições e mortes, sendo que muitos deles buscaram refugiar-se 

nas cavernas, como Elias buscou (I Reis 19.9). 

     Também vi milhares de templos, por toda a Terra, sendo destruídos. 

Alguns foram explodidos com bombas e outros ficaram abandonados, pas- 

sando a ser do “Sistema do Anticristo” e órgãos governamentais os ocupa- 

vam. Mesmo assim os fiéis ao Rei Jesus prevaleciam estrategicamente como 

fugitivos. Reuniam-se de dois em dois, ou mais. Ali, reunidos, adoravam ao 

Senhor com cânticos espirituais e se alimentavam da Palavra de Deus. 

     Muitos desistiam da caminhada por ser árdua, havendo os que se aco- 

vardavam; outros, traidores como Judas Iscariotes, entregavam os locais 

dos refugiados. E o “Povo Fiel” chorava e clamava incessantemente para que 

o Messias viesse resgatá-lo. Mas, mesmo com tanto sofrimento e persegui- 

ções declaravam os fiéis: 

     “- Grande é o Senhor em Sião; Ele é exaltado acima de todas as nações! 

Seja louvado o Teu grande e temível nome, que é Santo. Ele é Rei Poderoso, 

Amigo da Justiça! Estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é 

direito e justo [...]‟ (Sl 99.2-5). 
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Capítulo VIII 

 As Setenta Portas do 

Grande Exército de Deus 

    “O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o 

seu zelo; com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre os seus 

inimigos”. (Is 42. 13) 

Exércitos dos Anjos dos Céus 

     Certo dia, nos meus momentos de intimidade com o Espírito Santo, 

observei que vários anjos enormes foram se aproximando junto ao quintal de 

minha residência. Um deles trouxe consigo um rolo de pergaminho contendo 

informações significativas a respeito dos Exércitos dos céus, do Reino Celeste.  

Porém, apenas a metade daquele rolo me foi revelada naquele dia, ficando a  

outra metade nas mãos daquele anjo mensageiro de Deus. 

     Presenciei também, dizeres de outros pergaminhos, os quais estavam 

escritos em letras celestiais na coloração do ouro. Ali estavam os nomes de 

milhares de milhares de milícias de anjos. Sei que a mim foi confiado revelar 

“Setenta Exércitos do Reino” (Na Plenitude Celeste dos Setenta). E cada 

qual tem o seu líder; sendo hierarquicamente subordinados até chegar ao 

arcanjo Miguel (líder de todos os Exércitos de Deus). 

     Anjos grandes e pequenos estavam enfileirados no firmamento Celeste, 

por ordem hierárquica e de diversos tamanhos. 

    “Todos os Anjos tem feições celestiais, feitos à semelhança de Deus, 

criados por Ele - disse-me o Espírito Santo. E O homem foi criado à imagem 

e semelhança de Deus” (Sl 8. 4-5; Hb 2;16). 

    *Nota: Satanás inventou fadas, ninfas, duendes, elfos, ondinas, elementais, 

 bruxas, mitologias, para confundir o mundo. Ele conheceu o Céu e soube de tudo 

 o que tinha lá.Com isso, faz analogias e comparações (paralelas), que formam todo 

 um complexo, apresentando-as como belas. 
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Entretanto, a igreja fiel a Deus, lavada pelo Sangue de Jesus, tem discernimento 

 de espíritos Malignos, e sabe muito bem o quão Satanás é enganador e astuto. 

   Continuou o Espírito Santo a me revelar a respeito dos Exércitos do Céu: 

Anjos de um dos Exércitos de Estrela de Davi 

     Estes anjos têm feições como a dos humanos, porém com formato de 

estrela. São de vários tamanhos, exercem funções hierárquicas e são anjos 

reluzentes. Quando estes Anjos - estrelas se posicionam em guerra, os 

reflexos da Luz da Glória de Deus, neles, cegam os demônios. 

Anjos do Exército da Estrela do Oriente 

    São Anjos de vestiduras brancas e douradas, que têm escudo de ouro 

contendo, esculpido, o formato da “Estrela de Davi”; eles têm também capa- 

cetes de ouro, lanças, botas de ouro até os joelhos, e cintos de ouro. São 

designados a defender os verdadeiros adoradores no louvor e adoração. O 

arcanjo líder deste exército veste-se de branco, tendo em suas vestes, bor- 

dados em fios de ouro e uma “Estrela reluzente no seu peito”. Também tem 

nos punhos e tornozelos, braceletes e tornozeleiras largas e de ouro. Seus 

sapatos são de ouro e seus cabelos dourados. 

Anjos da Cavalaria Secundária 

    Anjos montados em cavalos brancos. São guerreiros de vestes azuis e 

carregam bandeiras azuis, atuando em demarcações territoriais, fincando 

essas bandeiras. 

Anjos da Cavalaria Primária 

    Este Exército tem a função de guerrear territorialmente. Os anjos deste 

Exército usam vestes vermelhas; calças “a la saint-coullote”; blusas largas e 

afofadas e carregam bandeiras vermelhas. Em ataque contra o exército ini- 

migo, correm em alta velocidade, gritando em “línguas celestiais”. 

104 



Carta de Jesus para Sua Noiva 

Memoráveis Arrebatamentos 

      São liderados pelo mesmo arcanjo, tanto o “Exército da Cavalaria Primá- 

ria”, quanto o da “Cavalaria Secundária”. Ele é um arcanjo grande, que tem 

quase seis metros. Usa vestes afofadas, parte em azul acetinado e parte em 

vermelho acetinado. Seus olhos são azuis claros, seus cabelos são doura- 

dos, e tem três pares de asas em suas costas. Ele sobrevoa avaliando o 

território, podendo até se tornar invisível no mundo espiritual. Traz consigo 

uma balança de pesar e um prumo. 

      Este Arcanjo tem um anel grande de pedra azul e vermelha, que aciona- 

do, emite luz azul e vermelha, cegando os demônios subalternos e causando  

vertigem aos de hierarquia elevada. 

      Sua presença quando acionada, em ação, é designada para destronar 

principados ligados a religiosidade dentro de todo o sistema cristão, que 

professa que Jesus Cristo é o Senhor. 

Anjos do Exército da Infantaria 

    Estes anjos se apresentam em vestes verde escuro acetinado, cinto de 

ouro e botas como de couro de novilho revestido em ouro; têm armas e 

munições e atuam na Terra. Eles têm autoridade para tapar crateras que se 

abrem no solo, através da emissão de luzes que saem de suas mãos. Seus 

cabelos são pretos e não se apresentam com asas. 

    O arcanjo-líder deste exército possui três faces em uma e pode rodar o 

pescoço. Também pode se elevar, quando necessário. Há tochas de fogo 

debaixo de suas botas e raios amarelos, vermelhos e azuis são emitidos de 

seus três pares de olhos na finalidade de combater o exército inimigo. 

Os anjos do Exército da Infantaria 

      Ocorrem em alta velocidade, podendo ter efeito como que de rodas gi- 

rando nas pernas devido à altíssima velocidade, além da velocidade da luz. 

Eles geram “energia Celestial” em suas pernas, queimando os demônios 

territoriais. 

Anjos do Exército dos Espiões 

    Estes anjos usam armaduras pesadas com a coloração de cobre relu- 

zente. Também usam capacetes que cobrem todo rosto, botas reforçadas, 

lanças, binóculos, entre outros armamentos. 
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      Têm habilidade no manejo das armas Celestiais. Como por exemplo, 

fazem malabarismo com suas lanças usando-as para se locomoverem de 

um lugar para outro. 

      Entre milhares de milhares de milícias de anjos do “Grande Exército de 

Deus”, o Espírito Santo me revelou que existem : “anjos-redemoinho; anjos 

informantes (que se apresentam como: rolos, pássaros e bicos); anjos pro- 

tetores (cofres); anjos chaveiros; anjos instrumentalistas e Cirurgiões; anjos 

magistrados (que agem na área da justiça, cujos arcanjos são enormes, 

cerca de 9 metros de altura; sendo que os mesmos se vestem de roupagens 

prateadas; usam espadas prateadas; e entre eles existem os que carregam 

a “Grande Balança da Justiça”); anjos foguete roda e fogo; anjos guardiões 

do Tesouro; anjos-livro; anjos da adoração; anjos ministradores; anjos-elos 

(com asas protetoras, que unidas com as de outros anjos formam elos de 

proteção para os filhos de Deus); anjos cavaleiros; anjos do amor; anjos da 

alegria e da misericórdia, anjos querubins de quatro face (guardiões); anjos 

leões, entre tantos outros. 

      Vi também que, tanto no céu, como na Terra e nas profundezas da Terra, 

estão anjos do Exército de Deus; são milhares de milhares de milícias de 

anjos; entre eles: anjos protetores, guardiões, anjos capturadores, espiões 

(...); até mesmo sobre o mover das águas como nas profundezas da Terra 

(minerais, subsolo, crateras vulcânicas, etc) há anjos do Senhor. 

    “(...) o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares 

celestiais em Cristo; como também nos elegeu nele antes da fundação do 

mundo (...) “ - (Ef 1.3-4 a) 

Um encontro com o arcanjo Miguel e os 

Setenta Exércitos do Céu 

     “Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos 

filhos do teu povo, (...) será salvo o teu povo, todo aquele que for achado 

inscrito no livro” (Dn 12.1). 

    Em um dos arrebatamentos do meu espírito as dimensões Celestiais, 

eu presenciei algo maravilhoso e questionável aos olhos do homem natural. 

    Enquanto buscava em oração, o Senhor enviou até mim um arcanjo que 

media cinco metros e oitenta centímetros de altura. Ele estava vestido de 

vermelho carmesim e tinha uma faixa larga e comprida prateada, amarrada 
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ao meio na cintura. Suas sandálias eram prateadas, até os joelhos; ele tinha 

também braceletes largos, de prata, e um anel prateado que tipificava o 

“Anel do Tempo de Deus”(Assim me disse o Espírito Santo). 

     Os cabelos daquele arcanjo eram prateados e ele tinha uma espada 

prateada, imensa, que se abria em três. Ao abrir a “Espada Trina”, ela se 

movimentava como as hélices de um helicóptero. Ao ser girada velozmente 

lançava faísca de pó de prata através do vento; assim, consequentemente, a 

carne pecadora, em diversos lugares na terra, era corroída (como nitrato de 

prata corro e uma verruga). 

     Aquele arcanjo, enviado de Deus, estendeu para mim um manto de prata 

e disse: 

      - “Suba neste manto”. (Então percebi que minhas vestes estavam alvas 

como a neve). Eu subi sobre o manto e ele me colocou em suas costas, 

como um bebe no embornal, feito pelas quatro pontas do manto. E nós 

subimos através do movimento daquela “Espada Trina”, e a cada movimento 

íamos nos afastando da Terra. Eu sentia o vento e o frio do ar. Passamos por 

uma nuvem de fumaça preta, e imediatamente uma máscara de oxigênio 

veio ao meu nariz, junto com proteção para os meus olhos. 

     Ao nosso redor havia mais anjos dando-nos guarda. Houve guerra no 

espaço e eu podia ouvir as vozes malignas contra mim, embora não pudes- 

sem me atingir. Contudo eu podia sentir paz de espírito. Fui então levada a 

uma outra dimensão dos céus. Paramos num local branco e plano e o arcan- 

jo que me levou apresentou-me para o arcanjo Miguel. Este, estava vestido 

de roupagem de General, calça verde e blusa branca, tendo um brasão de 

honra contendo o “Selo do Anel de Jesus”. 

     O arcanjo Miguel havia chegado até aquele lugar em sua “Nave” - pareci- 

da com um helicóptero. Miguel se apresentou a mim. Ele é sisudo, sério e 

tem nas palmas das suas mãos o “Selo da Estrela de Davi”. Após me cum- 

primentar ele disse: 

     “- O Rei Jesus me deu ordem para apresentar-te ao grande Exército do 

Céu”. 

     Então vi milhares de milhares, milícias de milhares de anjos. Eles esta- 

vam enfileirados em quarteirões, num formato circular e diferenciados em 

categorias e armaduras. Todos estavam agrupados como 70 (setenta) fatias 

de um imensurável bolo redondo, sendo que eu, o arcanjo Miguel e alguns 

anjos estávamos na parte central. 

     O arcanjo Miguel me apresentou ao “Grande Exército de Deus”, por or- 

denança do Rei Jesus. E cada General de cada Exército, entre os Setentas, 
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ouvia o arcanjo Miguel falar e, imediatamente, passava as informações, em 

suas respectivas línguas celestiais, para os demais anjos que estavam sob 

o seu comando. (*É por isso que há variedades de línguas estranhas 

celestiais, e até cânticos na língua dos anjos, entre os filhos de Deus na 

Terra). 

     Também presenciei que, ordens e estratégias do Reino eram passadas 

por Miguel a cada um dos “Setenta Generais Estrategistas de Guerra”. (70 é 

completude - número exato de Deus; diferente da Contagem humana). E 

estes Setenta Exércitos, do “Grande Exército de Deus” foram designados a 

protegerem a Noiva de Jesus, no período do “Grande e Último Avivamento”. 

     Então os “Setenta Generais Estrategistas de Guerra” se posicionaram 

enfileirados com seus “mapas estratégicos”, recebidos através do arcanjo 

Miguel. E cada General me cumprimentava, como forma de reconhecimento 

da autoridade de Jesus em mim (Mc 16.17-18; Mt 16.18). Os demais guerrei- 

ros componentes dos 70 Exércitos ergueram suas armas de guerra em con- 

tinência à Noiva fiel (representada por mim naquele momento). 

     Depois o arcanjo Miguel me entregou um livro grosso de “estratégias de 

guerra”, contendo o “Selo do Anel do Rei Jesus”. E, por ordenança do Rei 

Jesus, Miguel colocou o livro no meu útero (Noiva); recebeu também um 

“brasão de guerra” assinado pelo Noivo Jesus. 

     E, após beijar a minha testa (em espírito), com a permissão de Jesus, o 

arcanjo Miguel direcionou a palavra para mim, dizendo: 

     “- Ide, Avante! O Soberano e Supremo Deus é contigo. Avançai, (...) 

enviada do „Grande Eu Sou‟. 

     À Noiva de Jesus também obteve outro livro contendo: “O Segredo estra- 

tégico do uso das Armas Espirituais” (descreverei ainda neste livro-carta, no 

capítulo seguinte, algumas informações a este respeito).” 

     Vi que depois foi lançada, vinda da dimensão acima, uma chuva de prata 

sobre mim, e o meu espírito começou a crescer, ficando na altura de cinco 

Arcanjos ali presentes. Eles começaram a dançar ao meu redor, estando 

cada qual com suas respectivas roupas brancas, faixas e braceletes. Eram 

Arcanjos componentes dos Exércitos: Estrela da Manhã; Estrelas de Davi; 

Estrela d„Alva; Estrela do Oriente; Estrela da Sentinela/Vigia. 

     Havia também, Anjos-dançarinos com fitas coloridas nas mãos, os quais 

dançavam enfileirados. Os cinco arcanjos dançavam e cantavam ao meu 

redor, exaltando a Jesus, o Rei. 

     Então eles tocaram as minhas mãos e eu entrei na roda e começamos 

a trocar de lugar, enquanto dançávamos. No ato de trocar de lugar eu percebi 
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que em minhas vestes haviam pequenas estrelas coloridas, na parte peitoral 

representando os cinco exércitos citados (Estrelas: verde; prateada; branco 

transparente; vermelha e amarela). 

     Passado os momentos de cantos e danças, observei que o arcanjo Miguel 

entrou em sua “Nave Celestial” e foi para outra dimensão do Reino Celeste. E 

assim, os “Exércitos de Bandeiras” ergueram suas bandeiras coloridas, nas 

cores do arco-celeste que, ao acenarem as mesmas, tipificavam a declara- 

ção da “Vitória do Rei Jesus”; e, também representavam com tal gesto, o 

reconhecimento de autoridade hierárquica entre os anjos, por ser o arcanjo 

Miguel o “Líder do grande exército de Deus”. “Deus é Deus de ordem!”. E 

todas as estratégias de guerra que o arcanjo Miguel executa através dos 

Exércitos dos céus, são direcionadas da “Sala do Controle de Deus”. Deus é 

o Próprio Controle. Ele é Onisciente, Onipresente e Onipotente. 

     Depois... caminhei entre alguns Exércitos de Deus. Mas o Espírito San- 

to me direcionou a descrever sobre o “Exército da Cavalaria Branca”. 

     Então presenciei que as patas dos cavalos brilhavam como prata; seus 

freios eram de couro revestido de ouro fino, e não machucava as bocas dos 

cavalos; a sela era formada de estofados macios, aveludados no tom verme- 

lho, e bordados em ouro. Havia entre aqueles cavalos um cavalo com um 

olhar angelical muito especial; Ele olhava para mim como se me conheces- 

se. E tanto o estribo, quanto a sela e tudo mais, eram de couro revestido de 

ouro. 

     Fiquei surpreendida com tantos mistérios!!! Principalmente quando o novo 

mistério foi desvendado, através de um outro arcanjo que se posicionou ao 

meu lado. E o Espírito Santo me disse, usando aquele Arcanjo: 

     “- Este cavalo é o teu, Noiva Guerreira! E nele tem munições diversas, 

como: bolsas contendo pequenas estrelas coloridas, que ao serem lançadas 

se multiplicam; há lanças; armamentos diversos que podem se multiplicar, e 

passar por mutações” (Col 1.16). 

     E novamente o Espírito Santo falou comigo dizendo: 

     “- A Noiva fiel nos últimos dias fará uso das armas celestiais, usadas 

pelos anjos do Exército dos céus. Pois, assim como os anjos de Deus são 

estrategistas, Deus tem levantado rapidamente os seus estrategistas da 

Terra (cooperadores de Jesus). E muitos atos proféticos têm sido realizados, 

já com vitórias nítidas. E diversos guerreiros adoradores, na face da terra, já 

têm recebido a „Unção dos Quatro Seres viventes.‟ e a „Unção do Canto e 

Voo da Pomba” (a pomba tipifica o Espírito Santo -Mt 3. 16-17). 
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Exército 33 

     Presenciei em uma das seções entre os “Setenta Exércitos de Guerra”, 

o exército designado: “Exército Trinta e Três”. As armaduras dos componen- 

tes deste exército são revestidas de bronze ouro, e são pesadas. Ao marcharem  

fazem barulhos estrondosos. Eles usam capacetes fechados, que protegem até os  

olhos; usam escudos grandes, que protegem o corpo, do pescoço ao tornozelo; 

e sapatos fortes e resistentes. 

     Os anjos deste “Exército 33” têm a missão de combater demônios de 

alta hierarquia da “irmandade satânica”. 

Cinco Exércitos de Prata 

    O Espírito Santo me revelou que além do “Exército 33” há outros desig- 

nados para o mesmo fim, como os “Cinco Exércitos de Prata”, que se desta- 

cam hierarquicamente em suas respectivas funções. Eles vestem roupa- 

gens anticorrosivas que não se contagiam pelo fogo infernal; usam armas 

específicas como duas foices entrelaçadas, que ao serem lançadas aprisio- 

nam os demônios pelo pescoço. Além de lanças, eles têm “armas 

computadorizadas” e armamentos diversos como, por exemplo, uma arma 

de mão, contendo dentes prateados e afiados. 

Exércitos dos Anjos da Anunciação 

(Sl 103. 20-21) 

     Presenciei outro exército de anjos enormes, montados em seus respectivos  

cavalos. Estes “Anjos da Anunciação” exercem funções peculiares para 

tempos específicos, designados por Deus. 

     E a cada exército desse tipo há cinco patentes específicas (subdivisões)  

em hierarquias, desde o maior até o menor. 

     Depois vi quatro “Arcanjos-cavaleiros da Anunciação”. Todos estavam 

vestidos de fortes roupagens de guerra; muito bem protegidos para a missão 

a ser exercida. Eles tinham consigo “Decretos do Rei Jesus para as Nações 

da Terra”. 

     O primeiro arcanjo era um “Cavaleiro de Fogo”, cuja armadura era de 

bronze; ele é encarregado do seu exército e trabalha para o Rei da Glória. A 

voz deste “Arcanjo Guerreiro” é estrondosa, como de muitas águas; e da sua 
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boca saía uma espada de fogo. Ele foi incumbido de ler o decreto aos povos 

e às nações da Terra, enviado pelo “Grande EU SOU (Deus). 

    E bradou o arcanjo, “Cavaleiro de Fogo”: 

    “- O Grande Dia do Senhor chegou!” 

    O Segundo arcanjo era um “Cavaleiro Prateado”. Sendo que eram prate- 

ados também todos os demais componentes do seu exército, subdivididos 

hierarquicamente. Este cavaleiro também tinha em mãos um edital do Rei 

Jesus para ler às nações da Terra. 

    Ao bradar, notei que duas espadas afiadas saíam da sua boca. Ele de- 

clarou ao ler o edital: 

    “- A Sentença da Justiça de Deus para a Terra”. 

    E bradou o “Cavaleiro Prateado”, em alta voz: 

    “ Diz o Senhor: - Eu Sou o Sol da Justiça! E não deixarei nada impune. 

Vingarei o „sangue das almas‟ que a mim clamam por justiça. Eis que não 

deixarei impune o que deve”. 

     “(...) o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo 

os ímpios para o dia do juízo (...) serão corrompidos pela própria corrupção! 

Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram (II Pd 2. 9, 12b, 13 a)”. 

     Após aquele “Cavaleiro prateado” bradar, eu vi que imediatamente anjos 

do seu exército se espalharam por toda a Terra. Eles foram designados por 

Deus como “Capturadores dos injustos da Terra”. E então vi que estrondos e 

escândalos, tanto morais quanto financeiros passaram acontecer com maior 

intensidade, na face da Terra. “E muitos serão destronados de seus postos” 

- pois assim disse o Senhor – “Mas ainda não será o fim. Atentai, filhos 

meus, pois o fim se aproxima. Eis que permitirei o mal imperar por um 

tempo...outro tempo...do tempo, até que chegue o Grande Juízo Final”. 

     O Terceiro arcanjo era um “Cavaleiro Vermelho”. Ele recebeu a ordem de 

Deus para derramar o líquido da grande taça sobre a Terra, contendo: “A 

Cólera de Deus”. Vi então muitas pessoas feridas na Terra e também muitos 

fiéis morrendo por amor a Jesus. 

     Será este dia, um “Dia de Calamidade”! Pois vi bombas explodindo... 

muito derramamento de sangue; falta de paz e muitos desabrigados. E o 

“Cálice da Cólera de Deus” foi derramado sobre o Mar Mediterrâneo, e tudo 

começou a borbulhar. Os peixes morreram; a água ficou contaminada; e 

ocorreu mudança nos genes dos habitantes da terra, pois os DNA foram 
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desestruturados, ocorrendo mudanças de caracteres. Era um veneno letal. 

Meu Deus!!! 

     O Quarto arcanjo: “Cavaleiro Negro”, recebeu a missão, decretada por 

Deus, de revelar a “Ira de Deus” sobre os governantes da Terra - seguidores 

do anticristo. E o líquido da grande taça da “Ira de Deus” foi derramada sobre 

os governantes da Terra, ocorrendo: mortes; fúria; destruição; choro; cinzas; 

cheiro de enxofre e devastações generalizadas. A destruição acontecia como 

uma “Imensa poeira destruidora” espalhada pelo vento e tudo o que tinha vida 

tornava-se cinza; tudo era corroído como o efeito de uma bomba. E houve 

devastação e depois de tempos... já não mais vi vida sobre a face da Terra. E 

vi a Terra tornando-se chamas de fogo! 

     “Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se der- 

reteram pelo calor” (II Pd 3.12b). 

     Disse o Senhor: 

     “-Bem-aventurados os que crerem nestas palavras que hoje escrevo. 

Felizes serão nos campos, nos montes, e nos vales; e galardoados serão na 

eternidade. E comigo reinarão, e assentar-se-ão comigo em Meu Trono, o 

Trono de Davi”. 

     Notei então, que havia inúmeros tronos (que eram “Réplicas do Trono de 

Davi‟), e remidos assentados neles, de forma circular, ao redor do Trono de 

Deus e do Cordeiro. 

    “Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como 

também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono” (Ap 3. 21). 

    “[...] Reinará sobre o Trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer 

 e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do 

Senhor dos Exércitos fará isto” (Is 9.7). 

Jesus é a Suprema Estrela de Davi - O céu coberto por 
Estrelas 

    “Eu O vejo, mas não agora; eu avisto, mas não de perto. Uma estrela 

surgirá de Jacó; um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de 

Moabe e o crânio de todos” (Nm 24.17). 

    “Luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo” (Lc 

2.32). 
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     Ao ser arrebatada novamente a outras dimensões dos céus, presenciei 

que o local onde o meu espírito se encontrava estava coberto por estrelas de 

Davi; umas acopladas nas outras. Elas brilhavam e se espalhavam por toda 

a Terra. Tratavam-se de “Estrelas do Avivamento”, que ao reluzir encherão 

toda a Terra da Glória de Deus. 

     Olhei e vi “Exércitos estrategistas de Deus”, na Terra, utilizando as es- 

trelas de Davi como um dos tipos de arma para guerrear no mundo espiritual 

e também na execução de atos proféticos, designado pelo Espírito Santo. E 

disse o Senhor, que são inúmeras as armas espirituais; e cabe aos guerreiros  

de Deus buscar conhecê-las e usá-las. 

     Além das armas existem também diversas armaduras espirituais que 

podem ser usadas e trocadas de acordo com a guerra espiritual. 

     “E aos que tem visões espirituais que vejam; os que tem ouvidos espiri- 

tuais que ouçam; e os que tem boca profética que falem!” - Diz o Senhor. 

     Deus tem chamado e credenciado com o “Selo do Anel de Jesus Rei” o 

seu ”Grande Exército da Terra”. E Ele declara aos seus filhos, através do 

Seu Espírito Santo, que devemos avançar, alargar as fronteiras; tomar estra- 

tegicamente os territórios da Terra e dos ares. 

     Diz o Senhor: 

     “- Buscai aprender mais do Meu Espírito, filhos meus. Ide e praticai o 

que vos mando. Não temas! Pois assim como Davi, os meus guerreiros 

estrategistas dos últimos dias, conquistarão vitórias em prol do Meu Reino”. 

     Inúmeras estrelas reluzentes emitiam o seu resplendor à distância. Era 

esta claridade uma casa grande formada por estrelas de Davi. Dentro esta- 

vam “Anjos estrategistas do Reino da Luz”, que decidiam como avançar es- 

trategicamente, visando obter sucesso nas guerras espirituais. As informa- 

ções iam até aquela casa, vindas diretas do Trono de Deus. E todos aqueles 

“Anjos estrategistas” tinham no peito e nas mãos a reluzente “Estrela de 

Davi”(Selo de Jesus). 

     Presenciei um dos anjos de um dos “Exércitos da Estrela de Davi”. Sua 

espada era linda e refletia luz prateada. A parte do punho da espada, onde se 

coloca a mão, era toda verde e repleta de estrelas de Davi, em ouro. E havia 

três pedras preciosas: branca, azul e vermelha. 

     Aquele anjo que vi era líder dos “Exércitos de Estrelas de Davi”. Ele é um 

Arcanjo enorme. Tem cerca de sete metros de altura, e sua veste de guerreiro  

é afofada, com listras brancas, vermelhas e azuis. 

     Os anjos deste exército de Deus foram designados por Ele para proteger 

o “Povo Fiel”, na fronteira entre a “Terra e o mar”. E a guerrear contra o 

dragão, aquele se levantou para atacar a descendência da mulher. 
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As Sete Espadas de um Anjo do Senhor 

    “Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta” (João 4.19). 

    “Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é, 

verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo” (João 6.14). 

     Presenciei Jesus, na figura de um anjo de cabelos pretos e roupas bran- 

cas, assentado na escada de minha casa (Cl 1:19). Ele trouxe consigo dois 

rolos com dizeres celestiais e me mostrou uma das suas espadas, que são 

formadas por três lâminas que estão conjuntas no mesmo punho. Ao todo, 

são sete espadas neste mesmo modelo; equivalentes, ao total, de vinte e 

uma lâminas e, por fim, o dobro de gumes (quarenta e dois). 
 

     Espada Trina: Três lâminas tipifica a ação conjunta do Pai, Filho e 

Espírito Santo. 

     Cada espada exerce um tipo de função. As vestes deste anjo mudam de 

cor. Ora prateada, ora verde, ora branca, as cores de seus sapatos também 

variam em função das cores das vestes. 

     Ao acionar a “Espada Prateada” (que tipifica remissão), suas vestes 

ficaram prateadas. A trezentas milhas de diâmetro, formando um grande cír- 

culo, a espada acionada consome o inimigo (uma milha equivale a 1.537 

metros). Quanto mais o fiel intercede, maior será o efeito da espada pratea- 

da do anjo, e vidas serão salvas. Logo, a oração do fiel, em Nome de Jesus, 

fortalece os Anjos de Deus. (Leia: Tg 5.16). 

     Quando a “Espada Transparente” for acionada, a roupa do anjo fica bran- 

ca. Esta espada só é acionada quando há santificação e transparência na 

Igreja; e todos podem presenciar a “Glória de Deus” nas pessoas; pois, não 

tendo pecado oculto, não há barreiras (Sl 32). Assim, o anjo circula entre o 

povo de Deus com a sua “Espada Transparente” e os demônios ficam cegos 

com o brilho da mesma. 

     O efeito de transparência (a santificação) reluz, e por mais que o inferno 

queira intentar contra a Igreja, está impedido (Mt 16:18). A igreja transparen- 

te (santificada) é avivada e as virtudes do coração de Jesus nela está. 

     Quando as vestes, sapatos e espada do anjo estiverem verde-esmeral- 

da, os dons espirituais se fazem presentes na Igreja. (E quando o dom for de 

exortação ao irmão, que seja feita com amor e com sabedoria, e não como 

forma de condenação ou julgamento do mesmo, pois cabe somente a Deus 

ser o Juiz. Entretanto, cabe ao cristão orar, santificar e amar o pecador 

assim como Jesus ama). 

114 



Carta de Jesus para Sua Noiva 

Memoráveis Arrebatamentos 

    “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será 

comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha;” 

(Mt 7. 24). 

     Em outro momento, Jesus, novamente na figura de anjo de cabelos pre- 

tos, tocou em minha mente com suas mãos marcadas pelos cravos da cruz. 

Juntamente com Ele estava um anjo sem asas, de cabelos loiro-claro, vesti- 

do com uma roupagem branca reluzente. 

     Meus pensamentos foram ajustados quando Jesus tocou na fronte com 

o seu dedo de Luz e me disse que veio a mim na figura de Profeta; e que 

trouxe suas “Sete Espadas”, cada qual subdividindo-se em três lâminas. 

     Então, meu espírito foi erguido em uma dimensão Celeste, de modo que 

notei uma lua debaixo dos meus pés. Ao meu lado, uma rosa branca que 

exalava um perfume inigualável e me fez sentir refrigério. Percebi que havia 

também uma espada ao meu lado. 

     O Espírito Santo me revelou que eu estava dentro de uma “Célula de 

Jesus”, e que o mesmo tem milhares de milhares de outras células, infinita- 

mente... De dentro desta célula pude ver telões de informações. Mesmo 

tendo a semelhança dos eletrodomésticos da terra não são, fisicamente, 

eletrônicos. São, realmente, “anjos”, com funções figurativas de objetos. (È 

mistério!!! “O homem natural não consegue discernir as loucuras de Deus” - 

I Co 1:25). 

     Ouvi o toque da espada que estava ao meu lado. Era a “Espada de Jesus 

Profeta”. Ele me disse: 

     “- Toque a espada, pois tu és profetisa”. 

     Toquei a espada de “Jesus Profeta” (a segunda espada entre as sete que 

Ele tem). E esta espada aberta apresenta a cor amarela, vermelha e verde. 

A Luz da espada de Jesus emite raios de luz por todos os lados, pois vem da 

“Sala do Controle e Comando de Deus” (Cl 2:2-3). 

     Das três lâminas abertas da espada de “Jesus Profeta”, a luz penetra 

entre elas formando novas cores; sendo que, estando abertas as sete espa- 

das trinas, gradativamente forma-se as cores do arco da aliança; e as mes- 

mas são interligadas entre si. 

     Embora eu presenciasse as “Sete Espadas de Jesus”, era como se eu 

as visse também como “Portas Trinas” que se abriam. Entendi que tudo no 

Reino espiritual está interligado; e que as portas trinas tipificam a ação do 

Pai, Filho e Espírito Santo, em conjunto (como já citei). 

     Ouvi então o Espírito Santo me dizer: 
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      “- O profeta de Deus tem acesso a várias salas do Palácio Real, por isso 

alcança diversas revelações. O mesmo, lavado pelo Sangue de Jesus, tem 

acesso às portas abertas através da espada trina, podendo assim desvendar os 

mistérios do Reino Celestial. Então este profeta recebe o „Selo Sete‟ de Deus  

(na plenitude do selo - Ap 7.2), para resgatar vidas e dar continuidade ao Reino  

dos céus, tornando-se verdadeiro „Guerreiro da Luz‟ (Mt 16:19)”. 

      O Espírito Santo me revelou que o acesso de uma “Espada-porta” à 

outra se dá através de um caminho como um “labirinto espiritual”, sendo que 

a cada porta dentro das “Espadas Trinas” há uma senha secreta e um anjo. 

O profeta, para circular entre as sete Espadas-portas precisa se santificar. 

Oração, jejum, consagração, fidelidade e os frutos do Espírito presentes na 

vida do profeta, o leva a outras espadas de Jesus. 

      A cada senha das portas dentro da “Espada Trina”, só pode ser revelada 

e aberta se o profeta tiver em seu dedo uma réplica do “Anel de Jesus”. E 

mesmo que o profeta tenha sido honrado por Jesus com este Anel, só pode- 

rá usá-lo com exatidão e eficácia se do Trono de Deus, na “Sala do Controle” 

for liberado. Sendo que para isso o profeta precisa pedir permissão a Deus 

em nome de Jesus. Então Jesus, na “Mesa digital da Sala do Comando”, 

sela com Seu Anel a petição do profeta, e a porta se abre. Assim, o profeta 

ao adentrar pela Espada-porta, passa a ser observado através de “câmaras 

filmadoras”, no Reino espiritual. (O Espírito Santo nos revela os seus misté- 

rios de forma que possamos entender). 

      Disse-me o Senhor: 

      “- O profeta imprudente peca quando dá lugar a atuação do espírito de 

soberba; quando entrega revelações da própria carne; ou quando busca pouco 

do Meu Espírito Santo. E quando o profeta apresenta pouca quantidade de 

óleo do Meu Espírito Santo, ele fica perdido no „labirinto‟ e se confunde. A 

oração em nome de Jesus, a santificação e fidelidade a Mim proporciona o 

transitar do espírito do profeta com segurança no Meu Reino Celestial”. 

      Continuou o Senhor a dizer: 

      “- No inferno também há sala de controle e de comando. Lúcifer copiou 

tudo. Nada inventou; Porem é hábil em confundir. E ele distorce a verdade 

em busca de a sua própria glória. O PROFETA imprudente, desesperado, 

que chega sem se quebrantar, sem arrependimento, mesmo já tendo unção 

de profeta, ao tocar na sua espada corre risco de ser levado ao „labirinto‟ 

escuro de Satanás, cheio de velas acesas e almas gemendo. Cuidado! Atentai 

profetas! Sedes prudentes. Não sejais sábios a vossos próprios olhos. Pois 

poderás ser tragados por satanás. E falsas profecias poderão sair de vossas 
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bocas. Igreja, Buscai discernimento de Espírito; pois há muitos falsos profe- 

tas dentro das igrejas com espírito de JEZABEL” .(I Rs 19.1-7 e Ap 2.20). 

     Disse ainda o Espírito do Senhor: 

     “- Tenho Eu permitido que muitos dos Meus profetas prudentes sejam 

conduzidos ao „corpo do inferno‟ para resgatar vidas presas, cativas, 

acorrentadas, com a carne consumida, em lamaçais, no meio do fogo arden- 

te, nas sarjetas, sendo espancadas por demônios, entre outros resgates. 

Porém, para efetuar tais resgates se faz necessário a presença e ajuda dos 

meus anjos guardiões, capturadores, guerreiros, e outros designados por 

Mim. 

     “- Toda guerra precisa de estratégias, munições, intercessão, jejum, e 

da ação dos meus anjos em missão. Aos meus „Anjos-homens (mensagei- 

ros) da Terra‟ designei para lutarem pelas vidas terrenas, em carne (que tem 

corpo, alma e espírito); precisando, portanto estarem em sintonia com a 

Sala do Comando (que é Jesus). O Espírito Santo, o consolador vos ensina- 

rá todas as coisas... e ninguém vem ao Pai (Sala do Controle), senão por 

mim (Jesus/Sala do Comando)”. 

     O Exército dos céus (Anjos imortais) lutam em sintonia com o Exército 

da Terra, sendo que os componentes dos exércitos de Deus na Terra (Igreja 

Fiel) são os que abrem caminho para a atuação dos anjos componentes do 

exército Celestial. E cabe a nós (igreja) a incumbência de profetizar; fincar 

bandeiras de vitória; tomar territórios para o Reino de Jesus; alargar frontei- 

ras; semear as sementes; regar, colher, selecionar os frutos (vidas salvas), 

entre outras. 

     Deus busca em seus filhos terrenos, corpos valentes dispostos até mor- 

rerem em prol da expansão e crescimento do Seu Reino de Luz. 

     “- Os meus Anjos - Filhos eleitos e vencedores assentarão e cearão 

comigo no meu Reino” - disse o Senhor Jesus. 

     Novamente vi a espada aberta ao meu lado, nas cores amarela, verme- 

lha e verde. Disse o Espírito Santo: 

     “- O profeta prudente, após se consagrar, estará apto a caminhar pelas 

sete portas que se abrirão dentro da „Espada Trina‟; e ao usar a „Lâmina 

Amarela da Espada Trina‟ (que tipifica: ouro, realeza, poder de Deus, santi- 

dade e natureza divina) ele caminhará até chegar onde está a Glória de 

Deus, na Sala do Trono. Ele então poderá ver o Trono de Deus; o „Arco 

Celeste‟ ao redor do Trono, semelhante a esmeralda; e a aparência do que 

está assentado no Trono, semelhante as pedras preciosas Jaspe e Sardôni- 

ca”. 
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    “E esse que se acha assentado é semelhante, no aspecto, a pedra de 

jaspe e de sardônio, e, ao redor do trono, há um arco-celeste semelhante, no 

aspecto, a esmeralda” (Ap 4.3). 

     Através da fidelidade a Deus, o profeta prudente, que faz uso da “Lâmina 

Amarela da Espada Trina”, chega à Sala do Trono. Sendo considerado no 

Reino espiritual como um verdadeiro adorador. E, através do uso das outras 

duas Lâminas (vermelha e verde) da Espada Trina, o profeta também chega- 

rá à Sala do Trono. 

     Ou seja, o profeta que clamar, em nome de Jesus, pela presença da 

„Glória de Deus‟, utilizando-se da lâmina amarela, chegará à Sala do Trono. 

Também chegará à Sala do Trono o que clamar pelo Sangue de Jesus, fazen- 

do uso da Lâmina Vermelha (que tipifica o Sangue de Jesus vertido na cruz, 

 que torna alvo todas as vestes). De igual modo, o profeta prudente que 

clamar, em nome de Jesus, pela atuação do Espírito Santo, utilizando-se da 

Lâmina verde (que tipifica os dons espirituais), terá acesso à Sala do Trono. 

     Quando o profeta prudente fizer uso da “Espada Trina”, utilizando-se  

Das três lâminas (amarela, vermelha e verde) ao mesmo tempo, receberá uma 

“descarga de Poder do Céu”, e o mesmo será condecorado pelos anjos de 

Deus em virtude de sua dedicação e fidelidade ao Pai Celeste (os anjos do 

Céu aplaudem e há alegria no Céu quando isto acontece). Porém, somente 

uma vida de total renúncia do eu, e entrega nas mãos de Jesus poderá levar 

o profeta prudente a ter acesso à Sala do Trono de Deus pelas três lâminas 

da Espada Trina ao mesmo tempo. Lembrando que cada lâmina da Espada 

Trina dá acesso a sete portas; sendo ao todo vinte e uma portas, na plenitude 

 espiritual das portas, pois tudo se discerne espiritualmente. E somente 

ocorrerá a abertura das portas à medida que o profeta aumentar sua intimida- 

de com o Pai Celeste. E através da “Senha de Jesus” (anel de Jesus), pode- 

rá circular pelo labirinto de informações do Reino da Luz, até a Sala do 

Trono. É mistério!!! 

     Diz Jesus Rei: 

     “- Eu Sou o caminho! Sigam as minhas pegadas. Já possuo o Reino, e 

vós filhos da promessa, Noiva fiel, estão sendo preparados para reinar comi- 

go. Atentai! Examinai as escrituras; buscai as revelações do que está por 

trás, à frente, nas laterais, embaixo, e/ou acima das letras, pois assim é 

manifesta a plenitude de Deus. O Espírito Santo que está em vós vos direcio- 

nará. Perguntem, portanto a Ele. Pois na Minha palavra, a cada texto bíblico,  

cada livro, a cada capítulo, a cada versículo, ou mesmo a cada letra, 
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há uma porta a ser decodificada e aberta. Somente através da atuação do 

Espírito Santo em vós, podereis discernir a „Espada de dois gumes (a Bíblia)‟.  

O homem por si só, ao buscar interpretá-la, seguirá as revelações de 

„homens‟, ou do próprio „Satanás‟ e seus subordinados. Buscai, portanto 

conhecer não só a letra; pois: „a letra por si só mata, mas o Espírito vivifica‟. 

Na direção do Espírito Santo, buscai a junção da letra ao discernimento 

espiritual”. 

As Sete Espadas de Jesus Guerreiro 

    Desta vez, o Senhor Jesus enviou o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Eles 

trouxeram as “Sete Espadas de Jesus Guerreiro” para a “Igreja Fiel”. E os 

olhos de Deus e de Jesus Glorificado nos observavam da “Sala do Controle e 

Comando dos Céus”. 

    O arcanjo Miguel veio até a mim como “Guardião das Sete Espadas 

Trinas de Jesus”, enquanto que o anjo Gabriel trouxe consigo o rolo conten- 

do dizeres Celestiais que revelavam sobre elas. Gabriel desenrolou o rolo e 

discerniu para mim, na minha linguagem. 

    Disse-me o anjo Gabriel: 

    “- A primeira Espada Trina contendo três lâminas nas cores: prateada, 

transparente e verde esmeralda, significa: 

Lâmina Prateada (Redenção) - É utilizada pela Igreja que leva o “Evan- 

gelho da Paz”. E a característica principal desta Igreja é ser uma igreja 

missionária, que busca redimir o homem perdido das trevas, apresentan- 

do-lhe Jesus como o único Salvador. 

Lâmina Transparente (Santificação) - Para que a Igreja missionária 

esteja na posição espiritual para levar o Evangelho da Paz é necessário 

que a mesma seja transparente; sem pecados ocultos; e em santificação. 

Lâmina Verde-Esmeralda (Intimidade com o Espírito Santo) - A 

Igreja missionária e transparente ao utilizar desta lâmina da espada terá 

a direção do Espírito Santo através dos dons espirituais, que só aconte- 

cerá se a mesma buscar o batismo das vidas com o Espírito Santo e 

com fogo”. 
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    “- A segunda Espada Trina é a Espada do Profeta prudente, cujas lâmi- 

nas são nas cores: amarela, vermelha e verde, e tipifica: 

Lâmina Amarela (Poder de Deus) - a Igreja que faz uso desta espada 

tem profetas cheios do Poder de Deus. 

Lâmina Vermelha (sangue de Jesus) - A Igreja que utiliza desta lâmi- 

na da espada clama pelo sangue de Jesus para que a mesma tenha 

cobertura e proteção espiritual. 

Lâmina Verde (Espírito Santo) - A Igreja cheia do Poder de Deus tem a 

cobertura do Sangue de Jesus e intimidade com o Espírito Santo através 

dos dons espirituais, quando faz uso das três laminas da segunda espa- 

da.” 

    “- A terceira Espada Trina é a espada da Noiva fiel, cujas lâminas são 

nas cores: púrpura, azul turquesa, verde claro transparente, e tipifica: 

Lâmina Púrpura - que tipifica Realeza. A Noiva fiel quando faz uso 

desta lâmina passa a conhecer o Tesouro do Rei. 

Lâmina Azul turquesa - A Noiva fiel utilizando desta lâmina estará apta 

a desvendar os palácios do Reino Celestial. 

Lâmina verde claro transparente - Poderá a Noiva fiel mergulhar no 

„Rio de Águas Vivas‟ e desfrutar de experiências profundas com o Noivo, 

ao fazer uso desta lâmina da espada.” 

    “- A quarta Espada Trina, cujas lâminas são nas cores: amarela transpa- 

rente, laranja claro e laranja escuro, tipifica: Santidade/Poder; Divindade e 

Realeza.” 

     “- A quinta Espada Trina cujas lâminas são nas cores azul escuro, verde 

escuro azulado, e verde claro, tipifica que o „homem espiritual‟, cidadão do 

Céu, está na terra de passagem. Ele é ser gerado pelo Pai Eterno para 

exercer a missão estipulada por Ele; e que em obediência, para o Céu volta- 

rá. „e o espírito volte a Deus, que o deu‟ (Ec 12. 7b)”. 
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     “- A sexta Espada Trina cujas lâminas são nas cores rosa, vermelho 

fogo e bonina, caracterizam que: a igreja ao usar estas lâminas da espada 

estará em plena comunhão com o Pai; revestida pela proteção do Sangue de 

Jesus; e sentirá as virtudes do Amor de Jesus”. 

     “- A sétima Espada Trina cujas três lâminas são de fogo, é usada pelo 

Pai, Filho e pelo Espírito Santo. E tipifica a primeira Lâmina: o Fogo – San- 

tidade de Deus; a Segunda Lâmina: Jesus - o Sol da Justiça; e a Terceira: a 

Glória de Deus”. Primeiro somos justificados pela Justiça de Deus, através 

da fé e obediência, depois passamos pela espada do Fogo: santidade, para 

assim chegarmos à Glória de Deus (onde estão os querubins)”. 

     Após ouvir as revelações sobre as “Sete Espadas de Jesus Guerreiro” vi 

que as mesmas se uniram formando uma única espada e uma única lâmina. 

Em seguida o arcanjo Miguel a levou para a Sala do Trono, que é a “Sala do 

Controle de Deus”. Enquanto que o anjo Gabriel continuou a falar comigo 

dizendo que o discernimento do uso de todas as sete espadas virá; e que 

somente a Noiva fiel terá acesso à todas elas; somente ela, que reinará com 

o Rei, tocará nas Sete Espadas de Jesus. 

     “Quem tem olhos vejam, quem tem ouvidos ouçam e aquele que é profe- 

ta fale - o que o Espírito diz às igrejas”. 

Como chega o Anjo Mensageiro 

(Daniel 10. 13) 

     A oração dos fiéis fortalece os anjos do Senhor. E para que chegue a 

resposta da oração do justo, autorizada pelo Trono de Deus, é travada uma 

guerra nos ares. Os anjos guerreiros, enviados para dar proteção ao anjo 

mensageiro, têm que lutar contra diversas hierarquias demoníacas com seus 

devidos armamentos de guerra. Enquanto lutam, o anjo mensageiro ao per- 

ceber a abertura limpa do caminho, passa em alta velocidade, com o rolo da 

mensagem Celestial. Seja trazendo revelações, estratégias, ou respostas 

de oração. 

     Observei que ao processar da guerra dos anjos visando proteger o anjo 

mensageiro, alguns deles se ferem e estes são recolhidos por outros anjos 

(com missão de primeiros socorros). E, desta forma, pude presenciar a che- 

gada de um anjo mensageiro, cujas vestes eram brancas contendo uma 

faixa larga que ia da orla do pescoço até a barra, nos tornozelos. Ele trazia 

consigo um pergaminho enrolado em dois suportes de ouro, que se tratava 

de um “Edital do Noivo-Rei” para a sua Noiva Amada. 
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     Assim dizia o edital do Rei: 

     “- Oh, Amada minha! Porque te afligis se Sou Eu o teu Amado?! Por que 

intentas em provar o meu Amor para contigo? Bem sabes do ciúmes que 

sinto por ti. Venha amada minha! Venha para as recamara do teu Rei. Eis 

que eu te aguardo em meus Aposentos Reais. Venha!!!” 

     Após ler o edital, aquele anjo segurou minha mão direita e começamos 

a voar pelos ares do infinito. Minhas vestes de Noiva de Jesus estavam dou- 

radas e nela bordadas, em fios de ouro, figuras de romãs; era um tecido fino 

reluzente que lembra renda bordada em fios de ouro. Eu tinha anéis e coroa 

de brilhantes, além de sapatos de brilhantes. 

     Quando aquele anjo me levou para voar com ele nos ares, eu me sentia 

leve como uma pena flutuante. Principalmente quando ele me lançou à dis- 

tância, no fluir do Vento do Espírito Santo. 

     Naqueles momentos preciosos eu sorria de alegria e dava gargalhadas. 

Brincamos muito e caminhamos por um caminho de nuvem Celestial. Eu me 

sentia como Rebeca, sendo (como Noiva) levada pelo anjo mensageiro ao 

encontro do meu esposo (Gn 24.58-67). O Céu estava azul, muito azul e pelo 

firmamento fui conduzida, por caminhos além do finito. 

O Acampamento dos Anjos - Troca de turno às 6 horas 
da manhã 

     Após ficar a noite toda até o raiar da aurora, me dedicando na revisão (da 

primeira edição) desta Carta-livro, parei para orar. Foi quando vivenciei uma 

experiência inesquecível! Faltavam alguns minutos para as seis horas da 

manhã, quando percebi um movimento rápido entre os anjos que guardavam 

a minha residência. 

     Abriu-se uma grande porta no firmamento e eu vi duas fileiras de anjos 

tocando trombetas, anunciando a troca de turno dos anjos. Desceram das 

dimensões Celestes vários anjos guerreiros, com escudos, lanças e diversos 

 armamentos, enquanto que os anjos que havia passado a noite inteira 

nos guardando, subiram, indo direto para o “Acampamento dos Anjos”. 

     Um grande “anjo cavaleiro”, em seu cavalo branco, estendeu sua relu- 

zente “Espada – bastão” sobre minha casa e a luz da sua espada formou 

uma redoma de força e de proteção, de maneira que brilhava muito. E eu 

ouvi: 

     “- Esta é uma das pérolas da Nova Jerusalém”. 
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     Continuei a olhar além da porta, então vi os anjos descansando no acam- 

pamento. Lá é verdejante e tem rio de águas cristalinas. Alguns anjos deita- 

vam nas colinas, outros se banhavam no rio e um dos anjos, cuja asa havia 

sido ferida durante a batalha, recebeu cuidados especiais dos “anjos-médicos”. 

 Também vi outros anjos que trabalhavam renovando as armas dos guerreiros. 

     Em dado momento, um dos anjos recebeu um rolo de pergaminho e 

trouxe até minha casa. Era um rolo profético para um jovem especial. E, 

passado algum tempo de descanso, vi que chegou um “arcanjo: General de 

Guerra”, no acampamento. Ele deu ordem para que o exército de anjos desig- 

nados a cuidar de minha “casa ministerial” se posicionassem. 

     Foi interessante ver e ouvir as instruções dadas por aquele General. Ele 

falava com voz firme e autêntica, alertando os anjos a estarem mais vigilan- 

tes na guarda. Em seguida, passou estratégias de guerra para o próximo 

trabalho. 

     “Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o corpo Ce- 

leste, pelo sopro da sua boca. (...) Pois Ele falou, e tudo se fez; Ele ordenou,  

e tudo surgiu (...) do seu trono Ele contempla todos os habitantes da terra; 

 (...) (Sl 33.6, 9,14). 
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Capítulo IX 

   Os Representantes dos 

Setenta Estrategistas dos Céus 

     “Mas Deus desfere contra eles uma seta; de súbito, se acharão feridos” 

(Sl 64:7). 

Estratégias de guerra dos anjos dos Exércitos dos Céus 

     Notei que havia uma imensa mesa redonda, formada por carteiras e ca- 

deiras interligadas dispondo no formato de semicírculo. Haviam vários líde- 

res, guerreiros, estrategistas dos “Setenta Exércitos de Deus” (na plenitude 

dos setenta). No meio daquela mesa redonda havia outra mesa com um 

“anjo digitador”, assentado. Ele era encarregado de digitar no “Computador 

do Céu” (cuja tecnologia Celestial é muito mais além do que os conhecimen- 

tos humanos). 

     Também estavam ali dois anjos de pé, um deles era o arcanjo Miguel. 

Ele colocou sobre a mesa um grande pergaminho contendo estratégias de 

guerra e as informações eram ampliadas e projetadas num telão à frente, 

para que os demais anjos pudessem ver. 

     Havia naquele pergaminho o mapeamento territorial e espacial da órbita 

da terra, traçado por linhas retas, em diversas cores iluminadas, como “laser”. 

Estavam também traçados os pontos cardeais, a altitude e longitude. 

     À medida em que o arcanjo Miguel passava as instruções para os de- 

mais anjos, as linhas retas e coloridas, como laser, se direcionavam para 

vários pontos da Terra. 

     Ele demonstrou para os “Representantes dos Setenta Exércitos Estra- 

tegistas do Céu” o mapeamento territorial e a posição de cada exército: 

tanto dos Arqueiros, quanto dos Flecheiros, da Infantaria, dos Bandeirantes, 

da Marinha, dos de Armamentos Pesados, da Cavalaria, das Espaçonaves, 

dos Espiões, entre outros. 

     Cada liderança entre os Setenta recebia suas estratégias de guerra sem 

sair do seu lugar, pois nas próprias mesas individuais havia respectivos e 
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correspondentes “computadores celestes”. E além das estratégias individu- 

ais de cada exército, havia também as estratégias gerais a serem seguidas 

objetivando a unidade entre os exércitos dos Céus. 

   “Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares; neles o 

Senhor veio do Sinai para o seu Lugar Santo” (Sl 68.17). 

    A meta de tais estratégias é proteger a Noiva de Jesus na face da Terra, 

para que ocorra o “Grande e Último Avivamento”. 

    E o Espírito Santo me revelou que “Estratégias de proteção e de guerra” 

do “Exército dos Céus” serão entregues e reveladas para os “Guerreiros 

Estrategistas” dos exércitos da Terra. 

    Também revelou que os anjos dos diversos setores do Exército dos Céus 

estão preparados para a guerra contra o poder das trevas, porém os “Filhos 

Guerreiros de Deus”, na Terra, ainda não estão preparados. 

     “Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. 

Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. 

Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um 

arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória; tua mão direita me 

sustém; desces ao meu encontro para exaltar-me” (Sl 18. 32-35). 

     O Senhor dos Exércitos, através dos seus anjos, está mobilizando, re- 

crutando e treinando rapidamente o seu grande “Exército de Estrategistas 

da Terra”. Os céus aguardam as “Bodas do Cordeiro” (Ap 19:9). “ Mas, e a 

Noiva, como está? Eis que o Espírito Santo chora com gemidos inexprimíveis 

pela santificação da Noiva”. 

     Disse-me ainda o Espírito Santo que: 

     “- Livros de estratégias e de armamentos de guerra estão sendo e serão 

revelados a muitos dos seus guerreiros terrestres; até mesmo para 

pequeninos, os quais rapidamente serão elevados em posição de linha de 

frente. Sendo que os filhos guerreiros, de corações quebrantados de espírito, 

receberão porção maior”. 

     Presenciei que nos quatro cantos da Terra e no Coração do Avivamento 

(Europa) estão posicionados os “Fortes Exércitos do Avivamento”. São 

“Guardiões do Avivamento do Exército dos céus – Guerreiros da Elite de 

Deus”, super preparados, em armamentos, armaduras e estratégias. 
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    Vi também, muitos “Guerreiros de Deus”, do seu exército da Terra, 

posicionados estrategicamente pelo Espírito Santo. 

    “- Muitos dos mesmos têm se ferido na guerra espiritual; outros, até 

morrem para que sejam destronados principados - disse o Senhor”. 

    Também têm levantado, o Senhor, os seus Guerreiros (homens) como 

“Estrategistas do Espaço”, designados como “Guerreiros das Espaçonaves 

de Deus”. É Mistério!!! 

Sala das Armas- uma das repartições do Palácio das Armas 

    O Espírito Santo me revelou que os seus anjos dos céus foram treinados 

para ensinar os seus filhos da Terra (na virtude de “anjos guerreiros”) como 

usar as armas espirituais designadas para os últimos dias. Mas lembrai-vos: 

Tudo em Nome de Jesus. Vigiai, pois o Exército inimigo é astuto. 

    *Nota: Parece loucura dizer que podemos literalmente, de forma simbólica,  

usar e lançarmos as armas de guerra espiritual. Mas Deus está preparando a Sua  

“Noiva Guerreira”, para guerrear nos últimos dias. 

Verdadeiramente, é a loucura da pregação. Porém se você, caro leitor, buscar do 

 Espírito Santo, consagrando-se, discernirá o que o Espírito diz à Noiva fiel! 

     “Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua 

própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que crêem pela loucura da pre- 

gação” (I Co 1.21). 

     “Revesti-vos de toda armadura de Deus, para poderdes ficar firmes con- 

tra as ciladas do diabo” (Ef 6:11). 

     Disse o Senhor: 

     “- Acaso deixaria Eu, os guerreiros de Lúcifer, (por exemplo, os espíritos 

guerreiros do espaço sideral ), atacar os meus filhos guerreiros sem lhes conceder 

 estratégias? Atentai Guerreiros meus! E não sejais meninos, imprudentes.  

Buscai a Mim e me encontrareis”. 

     Fui arrebatada ao “Palácio das Armas” em uma dimensão do Céu e vi diver- 

sas armas, pequenas, médias e grandes, que são usadas pelos “Exércitos 

de Guerra” dos anjos de Deus. 

     São armas não convencionais às terrestres; e o Espírito Santo dará 

informações à sua Noiva quanto ao uso das mesmas. 
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     Então notei anjos usando, por exemplo, esferas de diversos tamanhos; 

que ao serem lançadas com as mãos, explodem, causando terremotos, ra- 

chaduras, e choro da terra (água emergindo, como borbulha). Estas esferas 

são lançadas à curta e longa distância. Quanto maior a esfera, maior é a 

ação. 

     O discernimento: As esferas atuam como forma de quebrar a dureza dos 

corações rebeldes da Terra. E por emitir muita luz ao explodir as esferas no 

território, demônios ficam confusos e parcialmente cegos. Assim se escon- 

dem nas cavernas e túneis escuros. 

     Os guerreiros, filhos de Deus na Terra, podem e devem pedir ao Senhor 

novas armas espirituais de guerra. Sendo, entretanto, essencial à obediência 

cia e santificação; pois a muitos já tem o Espírito Santo permitido ver suas 

armas e armaduras no mundo espiritual. 

     O homem natural que não tem intimidade com o Espírito Santo dirá que 

tais coisas são delírios e alienação. Mas posso lhe afirmar que não é, pois 

se discerne espiritualmente. O Espírito Santo de Deus revela as coisas sim- 

ples e ocultas somente àqueles que o buscam, aos quais Ele aprouver reve- 

lar. 

     Diz o Senhor: 

     “- Se receberes a flecha da libertação, lance-a; e vidas serão libertas. 

Seja qual for a Tua arma de guerra espiritual, concedida pelo Espírito Santo; 

lutes, em Meu nome (Jesus); e jamais abandones a minha palavra”. 

     Inúmeras foram às armas apresentadas a mim, na Sala das Armas. 

Estarei descrevendo algumas a seguir. Porém, o Espírito Santo me testifica 

que os filhos fiéis que verdadeiramente buscarem se encher do Seu Espírito 

Santo, e pedirem em nome de Jesus, o desvendar destes mistérios, os al- 

cançarão. 

Armas Espirituais 
 

(Rm 13.12; Ef 6:10 -20)  Segue abaixo, algumas armas espirituais reveladas a alguns cristãos. 
Fique em alerta, pois o Espírito Santo poderá lhe revelar quais as armas são designadas a 
você, Podendo ser diferentes destas. 
 
 

 

Armas - foguetes portáteis: lança mísseis portáteis à distância, abalando o  

reino das trevas; 

Arco e flecha: Do tamanho de oitenta centímetros, serve para atingir o 

inimigo, e dar sinais para os “anjos arqueiros” do Exército do Céu, para 

que os mesmos lancem mais flechas; 
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Arco e flecha com linha invisível e de fogo: ao atingir o inimigo 

ocorre explosão; 

Arma de sopro musical: tipo uma cana/flauta, que ao soprar desfaz 

encantamentos e causam surdez aos demônios; 

Armadura com hélices: guardada nas costas, pode ser utilizadas tan- 

to nas costas ou nas mãos, de forma giratória, cortando as ações demo- 

níacas; 

Armas águas multiplicadoras: causam tempestades e ondas fortes, 

afugentando demônios; 

Armas algemas: para algemar demônios; 

Armas de amor: utilizada dentro da igreja, que são bolas de luz colori- 

das; 

 Armas de lágrimas: o choro do espírito quebrantado; 

Armas foices: usadas contra os demônios; 

Armas Pontiagudas: tipo agulhas grandes, que ao serem lançadas imo- 

bilizam o inimigo, causando dormência e inércia nos demônios; 

Armas Potes: que, cheios de águas vindas do “Rio da Vida”, trazem 

alegria; 

Armas raio: para eletrocutar o inimigo; 
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Bastão-Lança pontiaguda que se divide ao meio: tem uma linha 

azul, que liga as duas partes; ao ser lançada cada parte vai para um 

lugar esticando a linha azul, que serve como proteção, impedindo a pas- 

sagem do inimigo. 

Bola de fogo: manipulada pelas mãos, aumenta de tamanho conforme 

a necessidade; serve para lançar fogo nos demônios; 

Bolas de fogo multiplicadoras: serve para avivar e para guerrear; 

Bolas de fogo nas mãos: Detonar armadilhas do inimigo e gestos satâ- 

nicos; 

Botas voadoras: calçadas com elas os guerreiros de Deus podem so- 

brevoar, em Espírito, espionar e combater o inimigo; 

Bumerangue de Ouro: quando lança, vai zunindo no ar, causando ven- 

to e torturas nos demônios, contando armadilhas que estiverem à frente; 

Cana do Avivamento: posicionada do ombro para o punho; ao acionar 

o gatilho que fica no ombro, lança bolas de fogo do Avivamento; 

Canhão de braço: apoiado no ombro lança bolas de fogo contra o exér- 

cito inimigo à distância; serve também para destruir os acampamentos 

do exército inimigo; 

Canhão Refletor: guardado na cintura; ao ser utilizado emite raios de 

luz causando explosões e cegueira aos demônios; 

Cordas computadorizadas: amarram o inimigo; 

Correntes anexadas em bastões; 

Correntes anexadas em esferas; 

Disco de plasma violeta: serve para criar uma barreira através de altas 

vibrações rádio sonora, destruindo o inimigo ao ser sondado por ela o 

Território. 
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Escudo protetor menor que uma bola de futsal: mas que aumenta 

de tamanho de acordo com a necessidade da batalha, podendo ter diver- 

sas camadas de proteção; 

Espada de dois gumes: com cerca de um metro e meio, suas lâminas 

são de fogo e serve para cortar os demônios; 

Espada que quando manejada desenha o corte no ar, que se propaga: 

Serve para combater em pequenas distâncias, vários inimigos ao mes- 

mo tempo. 

Espadas diversas; de diferentes tamanhos; 

Estrelas explosivas: lança fogo nos demônios à distância; Estrelas que 

viram fumaça e pó: Utilizadas para desfazer encantamento, obras de 

feitiçaria e obras de macumbas; 

Flauta anti-encantamento: como uma flauta-doce, é tocada contra 

investidas de satanás combatendo os encantamentos para confusão de 

mente; 

Flecha-Alvo: onde bate fica encravada; serve como demarcação de Ter- 

ritório; 

Flecha da verdade: lançada dentro da Igreja. Os demônios não supor- 

tam e se retiram; 

Flecha explosiva: ao ser lançada para o alto, se espalha alcançando 

vários alvos; 

Flecha explosiva, transformando em diversas estrelas de Davi: 
Serve tanto para a adoração, quanto para a guerra. As explosões são 

tipo fogos que se espalham quando ocorre a explosão. 

Flecha Multiplicadora: Quando lançada uma só flecha através do arco, 

a mesma flecha se multiplica em diversas outras flechas de fogo, que 

atinge o exército inimigo à distância, cerca de um km ou mais (de acordo 

com a orientação do Espírito Santo); 
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Flechas de fogo: dá sinal para que os anjos de Deus ataquem e deto- 

nem os demônios perturbadores; 

Granadas: são lançadas à distância e explodem para combater o exér- 

cito do inimigo Territorial; 

Lâminas-machado: ao serem lançadas elas vão até ao alvo, atingem o 

inimigo e retornam para a mão do guerreiro de Deus; 

Lança cuja ponta é de fogo: serve para destruir e capturar demônios; 

Lança explosiva: cerca de dois metros de comprimento; sua ponta 

emite fogo que queima os demônios; 

Luvas voadoras: para socar e lançar os demônios para bem longe; 

Machado duas lâminas: ao ser lançado contra o inimigo é controlado, 

mesmo de longe, pelas mãos do lançador; 

Manto Protetor: dando proteção no mundo espiritual ao guerreiro de 

Deus 

Raios relógios contendo dois círculos com lâminas cortantes, de 

fogo: ao ser lançado os dois círculos saem em retirada entrelaçando-se 

como a cadeia de DNA, aprisionando os demônios; e depois as cadeias 

se juntam espremendo os mesmos demônios, desestruturando sua ação; 

Sete espadas em uma: Serve para girar rumo ao inimigo, ou jogar na 

direção do mesmo; 

Três esferas ligadas entre si através de cordões que se encontram 

no meio: servem para lançar com a mão, numa reta, ocorrendo, à distância, 

 três explosões consecutivas, como granadas explosivas; 

    Além da Sala das Armas vi que no Reino Celeste há outros salões, 

galpões e pátios contendo diversificadas armas como tanques de guerra, 

aeronaves, espaçonaves, mísseis, bandeiras computadorizadas e energéticas 
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movidas pela luz do Sol da Justiça, e inúmeras de milhares de outras armas; 

busque você conhecer as suas e como usá-las. 

     A Noiva de Jesus precisa aprender a usar as armas espirituais apresen- 

tada pelo Espírito Santo através dos seus anjos guerreiros. A incredulidade, 

a religiosidade, a soberba, a falta de discernimento de espírito, e a falta de fé 

dos filhos de Deus, entre outras falhas, leva o inimigo a demarcar nosso 

território. Por isso devemos estar atentos e pedirmos a direção do Espírito 

Santo.  O poder das trevas usa humanos para demarcar território e fazer 

gestos satânicos dentro das igrejas, com o intuito de impedir a adoração, 

trazer frieza espiritual, falta de amor, abertura de chakras (*porta de entrada 

e metabolismo de “energias astrais”, que promovem um desenvolvimento 

espiritual, embora falso; condiciona um aprisionamento direto entre o espíri- 

to da pessoa e o segundo céu, dominado pelo inimigo); entre outros meca- 

nismos de atuação do inferno. Desde já o Senhor já tem preparado a sua 

“Igreja Fiel” para fazer juízo contra toda iniquidade. (Jd 14 -15; Ap 19.14.) 

Aleluia!!! 

    “Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, 

então, veremos face a face. Agora conheço em parte; então conhecerei 

plenamente[...] “ (I Co 13. 12) 
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Uma batalha espiritual nos ares e na Terra 

   “Se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente 

chegado a vós o Reino de Deus” (Mt 12:28). 

     Certo dia, o Senhor Jesus permitiu que viesse até a mim um espírito 

maligno, amarelo com pintas marrons sobre a sua pele (tipo de anfíbio), 

usando um casaco preto; ele tinha quatro chifres. Ele me ameaçou devido eu 

tê-lo expulsado, em nome de Jesus, da vida de um varão (Clamei naquele 

instante pelo sangue de Jesus e guerreei no mundo espiritual). Aqueles mo- 

mentos de guerra foi designado pelo Espírito Santo como forma de aprendi- 

zado para mim. 

     A visão espiritual era muito nítida e literalmente acontecia no mundo 

espiritual e ao mesmo tempo no espaço geográfico/espiritual (pois não há 

divisória entre o mundo físico e o espiritual). 

     Vi então que ao redor, nos ares, surgiram “Naves espaciais” redondas 

comandadas pelo exército do poder das trevas. Naves menores davam su- 

porte a uma grande “Nave chefe” que estava aterrissada no espaço dimensio- 

nal geográfico/espiritual citado. 

      A Nave maior onde estava o comandante estrategista, começou a atrair 

no mundo espiritual o espírito de vários de jovens daquele local (geográfico/ 

terrestre) para dentro dela, através de uma força demoníaca “Hipnótica”. Em 

seguida, eram colocados neles, “Chips”; sendo assim selados por entidades 

“lluminat” (demônios). 

      O espírito maligno de cor amarela com quatro chifres, que tinha me 

ameaçado, era o comandante da “Nave-chefe”. Havia réplicas semelhantes 

a ele, porém de força menor, que eram subordinados “mutantes” que traba- 

lhavam abrindo caminho para suas estratégias maiores. 
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      Então, quando vi os jovens sendo puxados para dentro daquela grande 

“Nave” comecei a guerrear, usando as armas espirituais que Deus me conce- 

dera no mundo espiritual. Os anjos do Senhor que estavam comigo também 

guerreavam. Lamentavelmente vi que um adolescente, já pactuado (até então)  

com Satanás, foi colocado num dos assentos de “aprendiz de comando” de  

dentro daquela grande nave espacial redonda. 

      Naquele momento angustiante, eu guerreava juntamente com os anjos, 

e orava, em nome de Jesus, pedindo proteção. Foi quando percebi que naves 

menores foram atingidas pelos anjos do exército de Deus e começaram a 

cair. 

      Os subordinados saíam de suas naves ficando em terra. Alguns estavam 

feridos, outros corriam desorientados procurando se esconder. Eles buscavam  

obter informações estratégicas advindas da “Nave Chefe”, e alguns conseguiam 

 acionar o comando através de um aparelho tipo “rádio radar” e pedir socorro;  

enquanto que outros perdiam totalmente o contato. E assim os anjos capturado- 

res do exército de Deus capturavam e amarravam, tornando-os prisioneiros. 

      Alguns demônios corriam, se escondiam e outros contra-atacavam. Eu 

podia ouvir suas vozes de fúria contra mim. Mas os anjos do exército do 

Senhor guerreou ao meu favor e venceram. E então, um arcanjo de Deus, 

do “Exército das Estrelas Reluzentes”, de vestes brancas e de faixa azul 

celeste na cintura, com sua espada que reluzia Luz prateada, e montado em 

seu cavalo branco, passou a espada nos ares e na Terra. 

      Ao passar a sua espada prateada na Terra, vi que faíscas reluzentes 

saíam da Terra, ocorrendo rachaduras e a mesma estremecia; e o fogo de 

Deus se espalhava consumindo os demônios. 

Outros anjos da “Cavalaria do Céu” foram enviados pelo Senhor, ocorrendo  

uma grande batalha entre os anjos de Deus e os anjos caídos de Lúcifer. 

E eu podia ouvir o tinir das espadas. 

     A guerra espiritual ficou intensa e os anjos do Senhor me deram cobertu- 

ra. De repente, um ataque violento veio na minha direção (o meu espírito, no 

mundo espiritual, estava dentro de uma “Proteção transparente”, observando 

e escrevendo todos os acontecimentos). Meu Deus! 

Que fantástico! Os anjos do Senhor usaram Armas de Restauração e de Resti- 

tuição para me protegerem (se discernem espiritualmente). 

     Em dado momento a “Nave-chefe” do mal passou a perder combustível, 

dando curto-circuito, ameaçando explodir. Então, os demônios começaram 

a correr em desespero pelo bairro e o adolescente ficou preso dentro da 

nave. O Espírito Santo me mandou em espírito, (pois tudo ocorria no mundo 

espiritual) ir até lá e retirá-lo. Fiquei apreensiva e questionei: “Meu Deus 

como vai ser isso se a nave vai explodir?” Mas Deus tem o controle de tudo. 
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     Enquanto isso, os anjos capturadores de Deus capturavam os demônios 

que ainda estavam na grande nave, pois alguns haviam se escondido nas 

casas onde tinham legalidades para estarem e entrarem. A batalha nos ares 

e na terra estava intensificada e o inferno se fortalecera. Então clamei ao 

Senhor que enviasse o arcanjo Miguel e mais recursos espirituais. 

     Havia ao meu lado quatro anjos de Deus. Eles são “Anjos Mestres Es- 

trategistas”. Eles colocaram em mim vestes prateadas, anticorrosivas, anti- 

impacto e anti-inflamável. Também foi colocada proteção sobre minha ca- 

beça, luvas especiais em minhas mãos e calçados resistentes em meus 

pés. 

     Após receber toda “Armadura de Deus” designada para aquela batalha, 

eu desci até aquela nave que quase explodia. A parte computadorizada da- 

quela “nave inimiga” já havia sido detonada e a tela chiava sem imagem; a 

sala do comando maior do inferno já não podia ver e nem receber informa- 

ções daquela nave, pois perdera o controle. 

     Ao entrar dentro daquela nave comecei a cortar do corpo do adolescente 

os fios de ligação que ele tinha com aquela nave. Havia fios de controle 

interligados em suas mãos, pés, nariz, fronte, ouvidos, cintura, cerebelo e 

outras partes do corpo. Aquele jovem respirava mal, pois estava intoxicado 

com a fumaça tóxica, sendo que parte dos seus cabelos foram queimados 

durante a batalha espiritual. 

     Então, ao retirá-lo de lá o entreguei nas mãos do Espírito Santo de Deus, 

em nome de Jesus, e orei: “Senhor, faça a obra; liberte-o! Tu és o que restau- 

ra; tem misericórdia. É apenas um adolescente, Senhor!” 

 

 

 “Mas não vós alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos 

antes por estarem os vossos nomes escritos nos céu” (Lc 10.20) 
 

     *Nota: A palavra de Deus, no livro de Tiago 5.16 descreve que “a oração 

feita por um justo pode muito em seus efeitos”. Quando o servo do Senhor 

se predispõe em oração e consagração em prol da salvação de outra pessoa,  

]a sua intercessão, em nome de Jesus, é levada diante do Trono de Deus. E Ele,  

mediante a sua vontade, dá ordens aos seus anjos para guerrearem juntamente  

com o intercessor, no mundo espiritual, pela libertação da pessoa. 
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    Presenciei em seguida, que as “naves sucatas”, detonadas durante a guerra 

 espiritual, foram retiradas por “Naves Tratores” do exército de Deus. 

    Assustada com tudo o que presenciava neste mundo tenebroso e assusta- 

dor, comecei a chorar, a lamentar e a orar a Deus (como Noiva de Jesus, direcio- 

nada pelo Espírito Santo), dizendo: 

     “Senhor Deus, em nome de Jesus, onde está o teu povo? Porque o teu 

povo não se deixa ver isso? (referindo a guerra espiritual, como vi) Porque 

tem te buscado pouco? Te peço perdão, Senhor! Mas te clamo, retira as 

escamas dos olhos do teu povo. Levanta os teus guerreiros para a batalha, 

Senhor. 

     Ah, Senhor! Quanta perdição há neste mundo! Vidas: em corpo, alma e 

espírito, já estão fazendo pactos com o Anticristo. 

     Senhor! (angustiada clamei), onde está o teu povo que não vê com olhos 

espirituais? Porque poucos alcançam; porque poucos veem a guerra espiritual?  

Abra Senhor, a visão espiritual do teu povo. Perdoa Senhor, a iniquidade 

dos teus apóstolos, dos pastores, das lideranças espirituais, e dos teus 

rebanhos. E obrigada porque posso ver (visão), muitos dos teus guerreiros 

já selados com o teu sangue e com o teu Anel Real, Jesus. Mas, Meu Deus! 

O teu povo ainda está disperso; sem união em Cristo Jesus. Ensina-nos, 

Senhor, a discernir o „Corpo de Cristo‟, pois há muito joio no meio do trigo! 

     Senhor dos Exércitos levanta ainda mais o teu „Exército de Guerreiros e 

Estrategistas‟, na face da terra. Prepara-nos para a guerra, Senhor. E que os 

componentes do teu Exército da Terra vejam e entendam a complexidade da 

guerra espiritual. Tenha misericórdia, Senhor! 

     Renova o teu amor em nossos corações! Renova a tua unção em nós e 

ensina-nos a usar as armas de guerra que o Senhor tem nos concedido. 

136 



Carta de Jesus para Sua Noiva 

Memoráveis Arrebatamentos 

Retira Senhor, do meio do teu povo a incredulidade, a religiosidade, o confor- 

mismo com as coisas deste mundo, a soberba e o orgulho. Ensina-nos ser 

mais humildes e quebrantados de espírito. 

    Deus! Deus! Peço-te que seja desbloqueada a mente dos teus filhos 

para que vejam Senhor, dá-nos amor e compaixão pelos perdidos da casa de 

Israel. Cura, Meu Deus a alma ferida do teu povo; ensina-nos a perdoar e a 

amarmos uns aos outros. Dá-nos perseverança e renove em nós os frutos 

do espírito. Derrama, Senhor, sobre nós a unção da Igreja Primitiva, e livra- 

nos do mal, das enfermidades física e espiritual, e de retaliações. Levanta o 

Teu povo, Amado Deus! Aumenta os teus Exércitos de valentes, Rei da 

Glória! 

    Tu Senhor Jesus, és O Cabeça! Só Tu és o Bom Pastor! És Tu, Jesus, 

a Autoridade Suprema, capaz de retirar os fardos pesados. Só Tu podes 

sarar a alma ferida, lavar e purificar de todo o pecado. Tu és a nossa fortale- 

za! O socorro bem presente. 

    O Teu povo, Senhor, geme sem entendimento! Tem misericórdia e retire 

os tampões dos ouvidos deles! Sela, Jesus, os teus escolhidos com o Teu 

sangue e arrebata-nos como Noiva adornada e fiel até aos teus braços, 

eternamente. Eu te clamo, Senhor Jesus! Meu amado Rei: 

    Meu Noivo Marido (Is 54.5). Vem Senhor Jesus! Vem buscar a tua Noi- 

va. Almejo estar eternamente em teus braços. Vem!!! Oro, em nome de 

Jesus, Amém”. 

     O Espírito Santo nos alerta que lúcifer já está selando com o número da 

besta: 666, o espírito de seus fiéis. Eis que o seu exército terrestre já está 

sendo recrutado e preparado; e uma de suas estratégias é de colocar “chips 

do reino espiritual Maligno” em crianças, adolescente, jovens, adultos e ve- 

lhos. 

     “Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no Maligno”. 

(II Jo 5.19) 

     Disse o Espírito Santo: “ 

     - Atentai, povo meu! Pois primeiro as coisas acontecem no mundo espi- 

ritual para depois se concretizarem no mundo físico. Lutai, povo meu! Aliste- 

se no “Grande Exército de Deus”. Retire do meio de vós o fermento da mal- 

dade e da malícia. Deitai fora o fermento velho e sedes sinceros e verdadeiros, 

pois fostes comprados por um alto preço! Em todo tempo glorificai, pois, a  

Deus, 

 em corpo, alma e espírito. Santificai-vos! 
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Capítulo X 

O Princípio do Fim 

    “O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com 

um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo  

o que nela há, será desnudada” (II Pd 3. 10). 

     Vi os céus abertos e então presenciei fatos que haverão de acontecer 

em tempos diversos. 

     À minha frente, dois anjos seguravam um imenso pergaminho aberto 

sobre o mar (que tipifica o mundo). Um grande “vespão” do mal, como que 

um avião cargueiro bateu por detrás do grande pergaminho. E as letras de 

fogo caíram sobre o mar. Estrondos aconteceram por todos os continentes 

da terra (Jesus, que é O Cabeça, assim permitirá). Vi então acontecendo 

estrondos políticos e religiosos sobre a face da terra, além dos desastres 

ecológicos. Também vi: vendavais, terremotos, aflições, guerras e rumores 

de guerra, relâmpagos, trovões, tempestades... e templos desabando (tantos  

evangélicos quanto ocultistas). (Mt 24.26) 

     Então, notei que povos do mundo inteiro corriam sem direção e diversas 

casas foram destruídas pela grande guerra. Muitos se refugiaram nas monta- 

nhas e nas casas não destruídas. Tratava-se do grande “Início do Fim”. Era o 

sinal estrondoso do retorno de Jesus. (Mt 24.26-30) 

     O mar se revoltava, as ondas aumentavam de tamanho e o deserto se 

tornou como labaredas de fogo consumidor. Tudo era uma grande confusão. 

Vi então “Cavaleiros Guerreiros”, anjos de Deus, colhendo os feridos da gran- 

de guerra (Mt 24.31). Disse então o Senhor: 

     “- O que vês é o Princípio do Fim”. 

     Vi também, peixes em diversidade de espécies, que estavam mortos e 

cheiravam mal. Os rios estavam secos e o mar invadia com sua fúria a Terra; 

tanto o mar quanto a Terra amontoavam seus mortos. Então o inferno aplau- 

dia e rangia os dentes de “alegria maligna”, enquanto novas ordens de domí- 

nio eram dadas da sala do trono de Lúcifer. Havia confusão nas famílias: pais 

sugavam o sangue dos próprios filhos, matavam e comiam suas carnes (pe- 
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cado); de igual modo os filhos maltratavam e matavam seus próprios pais 

(Mt 10. 34 - 37; Mc 13.12). 

     Era horrendo o que eu via. Tudo era um caos. Meu Deus! Bombas explo- 

diam por todos os lados. A carne era consumida e a pessoa viva virava cinza 

pelo planeta Terra (Lc 21.25-26). 

     Apavorada eu gritei: “Meu Deus! Quantas explosões! Assim a terra não 

vai suportar!” 

     Disse o Senhor: 

     “- Quando isto acontecer a Noiva fiel já estará reinando com o Noivo-Rei. 

Atentai para as notícias internacionais e alcançarão discernimento do que 

digo; pois eis que a figueira seca (Israel) já brotou.” (Mt 24:21-22; 31-45). 

     “Atentai - disse o Noivo - pois eis que antes do fim, minha Amada virá 

até mim”. (Mt 25.34). 

    “Abra a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher 

ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho...” (Ct 5. 2b) 

Calendário do Céu 

     Observei que havia um grande calendário Celestial nas mãos do que 

está assentado no Trono. Seus números eram Celestiais e demarcavam 

cada acontecimento, sendo todos já predeterminados pela “Sala do Controle 

de Deus”. Percebi então que havia um referencial de ponto vermelho no ca- 

lendário que marcava que o fim se aproximava, como um grande ponteiro 

de relógio. Então vi um grande vulcão no mar se explodir e as lavas se esten- 

diam sobre a Terra, ocorrendo morte e destruição. Tudo era tóxico, cinzento, 

faltava oxigênio e havia cheiro de carne queimada. 

     Depois, vi o espírito de “fiéis mártires” sendo levados até o Céu ao en- 

contro do Rei Jesus. (II Pe 3. 1-13; Ap 7.14) 

Cavaleiro negro: Anjo da destruição 

     Vi quatro príncipes, os quais o Espírito Santo me revelou ser do mal. 

Eram eles anjos caídos que foram soltos e levados a atacar o povo da Terra. 

Eles eram maus... extremamente maus. Então, vi um grande e imenso cava- 

leiro negro cujos olhos eram de fogo e os pés reluzentes como latão. Ele 

causava estrondo por onde passava. Era “anjo da destruição”. Fogo saía da 

sua boca e das narinas do seu cavalo preto no qual estava assentado. E a 
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Terra e os seus habitantes se encurvavam diante dele. Havia fome generali- 

zada por toda a Terra e todo alimento que se tinha era consumido rapidamen- 

te. Havia sangue, muito sangue... 

     Estarrecida com o que eu vi, eu disse: “- Meu Deus! Quantas crianças 

machucadas... com fome, sujas de cinzas e desamparadas. Onde estão os 

seus pais? 

     Notei então, que alguns foram aprisionados e outros mortos; tais crian- 

ças foram marcadas (como se marca boi), e levadas cativas. 

     Foram espancadas e estupradas por “demônios”; tornando-se crianças 

e homens “robôs”, controlados e preparados para a guerra. Eram cobaias da 

própria destruição. Ouvi então: “- O que vês ainda não é o fim”. 

     Meu Deus! Vi explosões na Terra, no céu e no mar. Era uma Grande 

Batalha. Havia guerra no céu e na Terra, e os Exércitos dos Céus juntamente 

com o Exército da Terra lutavam contra o poder das trevas(Mt 25.31-32). 

   “E destes profetizou também Enoque (...) dizendo: Eis que é vindo o 

Senhor com milhares de seus santos”. (Jd 14) 

O grande Templo de Jerusalém 

(Mt 24.15-35) 

     Vi que judeus eram mortos sacrificados no grande templo em Jerusa- 

lém, por ordem do grande líder da Terra, o Anticristo (II Tes 2.1-12). O altar do 

templo foi profanado, e havia no altar uma estatua do grande líder da Terra. 

Os judeus eram forçados a se ajoelharem diante da imagem, porém os que 

não aceitavam eram degolados vivos. Era evidente que acontecia a grande 

“Guerra espiritual” acoplada à “Guerra física”: O Anticristo reinando e perse- 

guindo os judeus. 

     Percebi que os judeus eram monitorados pela “Nova Ordem Mundial”. 

Por onde quer que eles andassem eram descobertos, através de sensores e 

radares. Havia como que “radares sanguíneos” que captavam a presença 

deles. Pois podiam ser reconhecidos pelos seus respectivos DNA, e não 

havia como escaparem do controle do Anticristo. Assim, diante de tamanho 

sofrimento, vi que os judeus se lamentavam, choravam e bradavam pela aju- 

da do Messias - Jesus, reconhecendo-o como Salvador. 

    “Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”. (Rm 

10.13) 
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    Em dado momento aflitivo para os judeus, notei, “O Grande Mar se abrir 

(como o mar vermelho se abriu para a passagem do povo judeu, ao saírem do 

Egito rumo a terra prometida - Êxodo 12. 37-51). “A estrada tornou-se visível; 

as águas tempestuosas pararam – pois assim ordenou o Rei Jesus. E os poucos 

 sobreviventes judeus (pois a maior parte já havia sido dizimada),viram e corre- 

ram ao encontro do Rei dos reis - O Messias - o Salvador (Is 27.13) 

Houve triunfo no Céu 

    Houve triunfos nos céus (Ap 14.1-5). Os anjos dançavam juntamente 

com os Remidos diante do Trono. Os instrumentos Celestiais eram tocados 

e as trombetas soavam o toque da vitória. Todos festejavam e exaltavam o 

Rei dos reis. Eram milhares de milhares... de milícias de anjos e remidos, 

adorando o Grande Eu Sou. Aleluia!!! 

    E após o grande brado de vitória eu vi o retorno dos imensuráveis e 

incontáveis exércitos do Reino para Glória de Paz Celeste, após vencerem a 

guerra contra o poder das trevas. 

    “Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus 

servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto 

pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a Terra”. (Ap 11.18). 

A velha Melasurej: a capital do inferno 

    Lúcifer: anjo caído; expulso dos Céus; juntamente com outros anjos 

caídos, por rebelião ao Deus Supremo, por ter feito parte do Reino Celestial 

e querer ser igual a Deus, copiou coisas do Reino, e de forma deturpada 

busca a sua própria glória; Ele busca, incessantemente, ser adorado. (Is 14) 

    Juntamente com dois “Anjos Guardiões”, o meu espírito foi arrebatado a 

uma dimensão espacial, onde esta sendo construída a “Velha Melasurej” 

(Jerusalém de trás para frente) do inferno. 

    Nós estávamos invisíveis no mundo espiritual, dentro de uma “espaçonave 

Celeste” invisível; e embora disparasse o sensor de alerta do exército inimigo 

daquela base espacial, captando a presença de “Guerreiros de Deus”, não conse- 

guiam nos ver. 
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      O Espírito Santo me permitiu ver que satanás está construindo um reino 

paralelo numa dimensão espacial (via em forma de espiral). Notei que em 

uma de suas bases, havia plataformas contendo espaçonaves, diferenciadas 

entre si, em tamanhos, formas e potência; havia também aeronaves, discos 

voadores, naves-helicópteros, aviões acoplados entre si quando necessário, 

entre outros objetos voadores. 

      Os designers das espaçonaves e dos demais objetos voadores eram 

feios, monstruosos, e diferentes dos modelos terrestres. São objetos contro- 

lados pela sala de controle de satanás, enviados para atacar a “Terra dos 

Viventes” (filhos e criaturas de Deus). 

      Depois chegamos perto de um anjo caído, de alta hierarquia no reino das 

trevas, vestido de um casaco preto. O vi com pele de felino amarela, contendo  

pintas marrons, com rabo e pés de lagarto; seus olhos são como de cobra, suas  

orelhas pontiagudas, seus dentes grandes afiados; tem cabeça grande, parecida  

com de gato, e ao falar ele rosna. 

      Vi que naquele momento, aquele “anjo felino” infernal, passava para seus 

subordinados as estratégias malignas de ataque, visando impedir o Aviva- 

mento de uma Igreja de Jesus. Os bombardeios eram lançados através de 

mísseis destruidores programados para causar congelamentos e frieza espiritual; 

 flechas de fogo do inferno, programadas para causar pânico e angústia nos cris- 

tãos (em pecado); veneno biológico verde, lançado pelos demônios visando causar 

 a desestruturação do DNA do cristão; poeira tóxica, visando causar cegueira espi- 

ritual; e toques de demônios subordinados no coração do crente não vigilante, co- 

mo forma de encantamento (sendo que tais demônios têm em suas mãos estrelas 

pretas de cinco ponta, contendo um produto, tipo graxa, que tipifica uma essência  

do sangue de vampiro de Lúcifer). 

    “Revesti-vos de toda armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as  

astutas ciladas do diabo” (Ef 6.11). 

      Disse-me o Senhor que, os demônios das “naves malignas” atacam as igrejas  

com bombas explosivas quando há legalidade (pecados) dos membros e cumplicida- 

de dos pastores. E ao receber ataques pelo alto, a igreja fica frágil e amedrontada. 

 O grupo se dispersa, alguns se rebelam, passando a orar pouco. Muitas igrejas se des- 

estruturam, podendo até deixar de existir ou desabar. Assim, as ovelhas ficam enfermas 

espiritualmente, e confundidas as suas mentes passam a serem alvos fáceis para ataques 

dos demônios territoriais. 
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     Há cumplicidade no poder das trevas para atacarem em grandes esca- 

las os Exércitos (ministérios) de Deus na Terra. Portanto, “vigiai e orai”. Lem- 

brando que: a contenda, a difamação, a injúria, a fofoca, a soberba, a falta de 

humildade, a falta de santidade, a falta de submissão à autoridade de pastoreio 

geram falta de comunhão. Somente o Amor de Jesus em nós pode destruir 

os ataques do inferno. 

     No reino paralelo das trevas, existem inúmeros castelos flutuantes nos 

ares, situados em locais próximos a portais de entrada, abertos tanto no mundo  

espiritual quanto no mundo físico (por exemplo: igrejas que exaltam o homem 

 e cultuam outros deuses são portais para o inferno). 

    “Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confes- 

sarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar 

diante dos homens, eu o negarei também diante do Pai que está nos céus” 

(Mt 10.32-33) 
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Capítulo XI 

O Senhor dos Exércitos, 

 na figura de um Arcanjo 

    “Do Senhor é a terra e a sua plenitude; o mundo e aqueles que nele 

habitam” (Sl 24.1) 

SAIGDA: Noiva Fiel 

   “Quem é essa que aparece como o alvorecer, bela como a lua, brilhante 

como o sol, admirável como um exército e suas bandeiras?’ (Ct 6. 10) 

    Notei a presença de um arcanjo de cabelos dourados, com roupas dou- 

radas, botas até os joelhos e com uma grande vassoura nas mãos, cuja 

função naquele momento era limpar, no mundo espiritual, o local onde eu me 

encontrava. Em seguida um grande olho apareceu: “Era o Olho de Deus”. 

    E disse-me o Senhor: “- Para receberes a virtude do meu olhar deves 

descer”. 

    Foi então que eu percebi que eu me encontrava numa parte bem baixa, 

e dos Olhos de Deus raios de luzes eram emitidos sobre mim, gradativamente. 

    Novamente ouvi o Senhor me dizer: 

    “- Sou completude; e em Cristo Jesus habita corporalmente toda a pleni- 

tude (Alfa e Omega) da divindade, e por estardes vós, nEle, que é o cabeça 

de todo poder e autoridade, recebeis (eleitos de Deus) a plenitude do Meu 

Espírito.” 

    Vi então, que do olhar de Deus emitia fogo e meu corpo ficava como 

brasa viva (que tipifica a Glória de Deus em mim), sendo lançados também 

raios de cores diferenciadas em minha direção. 

    Assim, um raio verde do olhar de Deus me tocou e eu fiquei verde como 

esmeralda (que tipifica o Espírito Santo); depois outro raio azul-turquesa me 

tocou (tipificando a presença de Jesus em mim); e, outro raio vermelho me 

tocou (tipificando agora, o sangue e a aliança do Senhor Jesus). Os cílios 
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dos Olhos de Deus são como um tapete de ouro e a lágrima do seu olhar 

(proteção) veio sobre mim tornando-me transparente e eu fui levada para 

dentro da “Menina dos olhos de Deus”. (Disse-me o Espírito Santo, que é por 

isso que tenho ousadia para escrever esta Carta-livro). 

   “Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas 

asas;” (Sl 17. 8). 

   Assim me disse o Senhor: 

    “- Posso estar em tudo e em todos e em mim mesmo. EU SOU O QUE 

SOU! Alegra-te mulher, escolhida minha! Minha amada! Preciosa entre as 

mulheres! SAIGDA de Deus”. 

     Como já descrevi neste livro, o Espírito Santo de Deus me revelou que o 

nome da Noiva fiel é SAIGDA : “Mulher virtuosa cuja glória de Deus está em 

si”. E disse-me também que: “O Noivo Jesus chama à sua amada Noiva 

pelo nome SAIGDA, tal qual Salomão chamava sua amada, de Sulamita”. 

    “Volta, volta ó Sulamita; volta, volta, para que nós te vejamos por que 

queres olhar para Sulamita como para dança de Maanaim? (...) Quão formo- 

sos são teus pés nas sandálias, ó filha de príncipe” (Ct 6.13 e 7.1a). 

     O nome SAIGDA é uma sigla Celestial voltada para uma convocação 

feita pelo Noivo Jesus à Sua Amada, no qual a conclama, nestes últimos dias: 

     “SAI para o Grande Dia do Avivamento”. 
     Através do “Grande e Ultimo Avivamento na face da Terra”, o Espírito 

Santo levará a Noiva ao Noivo. 

 Obs.: Não sabemos quanto tempo durará este último Avivamento; contudo a Noiva 

Fiel deve preparar-se para o encontro com seu Noivo, tendo azeite em suas lâmpadas 

e também azeite de reserva. (Mt 25:13) 

“O Espírito e a Esposa dizem: VEM!” 

(Ap 22.17a) 

    Disse o Noivo à sua amada Noiva: 

    “- Do meu olhar contemplo tua beleza. Entre todos os Meus tesouros, tu 

és o mais precioso; entre todas a mais formosa; a escolhida para passear e 

cavalgar entre os lírios. Voarás comigo e contemplarás nossas heranças do 

Reino Celestial. Conhecerás meus Luxuosos Palácios entre as galáxias e eu 
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te direi: Bendita és tu entre todas as mulheres! Amada minha! Donzela já 

desposada. Todos os súditos, guerreiros vitoriosos e santos, contemplarão 

sua majestosa beleza”. 

     Presenciei então, o Rei Jesus de vestes Reais montado em seu cavalo 

branco e escoltado pelo “Exército da Cavalaria do Céu”. 

     Ele disse a sua Noiva: 

     “- Apresentar-te-ei todos os súditos do Reino e das províncias”. 

     E vi que a Noiva SAIGDA também tem seu cavalo branco aqui na Terra, 

que significa: “Mensagem de paz”. E depois do casamento no Céu, andará 

no Cavalo do Rei, carregada pelos Seus braços e como Rainha reinará junta- 

mente com Ele. E o “Cetro de Justiça” do Rei Jesus será vinculado à mão da 

Noiva-Rainha e Esposa. 

O Senhor dos Exércitos na figura de um Arcanjo Guerreiro 

    “(...) e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, 

para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Em quem to- 

dos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos” (Cl 2.2-3). 

    O Universo está em Deus, e Deus nele. E para que a Noiva de Jesus 

pudesse entender melhor esta questão universal, o Senhor dos Exércitos se 

apresentou a mim na figura de um “Arcanjo de Guerra”. 

    Este Arcanjo tem vários olhos por todo o corpo (no ventre, na testa, nos 

olhos, no peito, nas mãos, nas costas, nos pés...). Espiritualmente falando, 

são 70 olhos pelo corpo do grande Arcanjo (na plenitude dos setentas). 

    Disse-me o Senhor dos Exércitos: 

    “- EU SOU COMPLETUDE e Estou em todo lugar. Os meus olhos estão 

em toda parte, contemplando a todos, os bons e os maus”. 

    “Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor pode- 

roso na batalha. 

    Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da 

Glória”. (Sl 24.8 e 10). 

    “- Setenta são os meus Exércitos. Eu sou o Senhor dos Exércitos; cada 

olho é um exército acoplado em mim que se multiplicam setenta vezes sete 
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(na plenitude dos números espirituais). Acoplados em mim também estão 

os Setenta „Príncipes - Arcanjos‟, distribuídos hierarquicamente; estes guer- 

reiam para mim. Eis a completude; todos fazem parte do Meu corpo”. (Jo 

14.23). 

      O Olho maior da fronte do Arcanjo (localizado na glândula pituitária), 

tipifica o comando (vindo do alto do coronário), onde se localiza espiritual- 

mente, a “Sala do Controle do Supremo Deus”. Cristo é o Cabeça da Igreja. 

Além do olho no alto do coronário e também na fronte, vi cinco olhos ao redor 

da cabeça (ao todo, sete, plenitude dos números Celestes). Os demais olhos 

da cabeça - estes cinco - tipificam “ministérios espirituais”. A cabeça do 

“Arcanjo de Guerra” gira em todas as direções, no sentido horário e anti- 

horário, através de uma “engrenagem” que move no pescoço, tipificando o 

Espírito Santo ligando a cabeça ao corpo. 

      Disse-me também o Senhor dos Exércitos: 

      “- Criei para fazer parte do Meu corpo: príncipes, princesas, súditos, 

serviçais (...) cada qual tem sua função no Meu corpo. Quando um membro 

é ferido todos sofrem e Eu sofro também”. 

      No Coração do Arcanjo Senhor dos Exércitos, está o olhar do Filho do 

Homem (Jesus). E foi por amor que Ele desceu da sua Glória e morreu na 

cruz, para restituição do corpo amável, perfeito, e agradável a Deus (antes de 

Adão cair o corpo do homem estava perfeito. Quem tem Jesus não pode ter 

mais a natureza adâmica, pecaminosa). 

    “Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse...” (Cl 

1.19) 

     “- O Olho do útero tipifica o Espírito Santo no corpo dEle e para Ele” - 

disse o Arcanjo. 

     Disse o Senhor Jesus: 

     “- Noiva Amada, fostes desejada pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo. 

Somos um, como vês. Tu também em Mim estás. Selada tu fostes pelo Meu 

sangue; minha preciosidade! Pois o sangue que corre em meu corpo circula 

pelo teu, Noiva - Esposa. Por isso precisas subir para as Bodas do Cordei- 

ro”. 
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JESUS, o Ancião de Dias se apresentou a mim 

na figura de João, o discípulo do amor 

     Eu perguntei: “ - Como pode isso, Senhor?” 

     Ele me respondeu: 

     “- SOU O QUE SOU, SOU COMPLETUDE, SOU ONIPRESENTE.  

POSSO ESTAR EM TUDO E EM TODOS, DESDE O MAIS PEQUENINO AO 

MAIOR DE TODOS OS SERES”. (Sl 24.1) 

     O Espírito Santo permitiu que João me passasse algumas revelações do 

Reino Celestial. Ele tinha consigo um rolo. A sensação que eu tinha naquele 

momento era como se eu estivesse com João na dimensão espiritual da Ilha 

de Patmos. Comecei a chorar e indaguei: “- Deus, será que vou aguentar? É 

mistério demais!” 

     Então um anjo me deu um copo contendo vinho na cor verde para me 

acalmar. E João disse, tocando em meu ombro, que eu deveria me acalmar, 

pois grandes coisas o Senhor ainda me revelará. Ele disse: 

     “- Observe as engrenagens que se movem no pescoço do „Arcanjo Guer- 

reiro‟, o Senhor dos Exércitos (o pescoço tipifica o Espírito Santo). Elas se 

movem pela Água que vem da Cabeça do Alto do Coronário (Sala do Contro- 

le: Deus-Pai), para a Fronte (Sala do Comando: Jesus-Filho). Deus controla 

e comanda o universo, e nós somos universo de Deus; a sua imagem e 

semelhança nos criou para a sua própria glória. Jesus Glorificado - Água 

Purificadora – através do Espírito Santo, gera energia (na engrenagem do 

pescoço) produzindo no corpo (Igreja /Noiva / Esposa fiel) os dons espiritu- 

ais. A energia vai para todo o corpo, que em sintonia com o Espírito Santo 

gera no coração (do homem) lavado pela Água purificadora (Jesus) os frutos 

do Espírito. Do coração, fluidos de energia espiritual fazem o corpo todo se 

movimentar. Quanto mais Água Purificadora descer da Sala do Controle e 

Comando para o corpo, circular e voltar, mais energia espiritual é gerada. (Ou 

seja, quanto mais santificação, mais vida espiritual em Cristo, e maior velo- 

cidade da obra de Cristo Jesus em nós, igreja - corpo de Cristo). Quando 

ocorre o batismo com o Espírito Santo dentro da igreja, é gerada a luz no 

corpo e Jesus se faz presente no útero da mesma; e, da semente de Jesus, 

tendo esta o DNA de Deus, a Igreja gera filhos espirituais”. 

     No cerebelo, está o “Cofre de Deus” contendo “Sete Chaves”, designa- 

das como: Anjos-chaves. 

     “Setes são os Espíritos de Deus (Is 11.2). As sete chaves, acionadas, 

trazem informações da Sala do Controle para o Espírito Santo, que as envia 
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para o corpo (Igreja), equilibrando a coluna e o corpo, e todos somos um em 

Cristo Jesus”. 

    “Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele 

que é o cabeça, Cristo, do qual todo corpo, bem ajustado e ligado pelo 

auxilio de todas as juntas, segundo ajusta operação de cada parte, faz o 

aumento do corpo, para sua edificação em amor” (Ef 4. 15 e 16). 

    “Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá 

muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer” (Jo 15.5). 

A Grande Família de Deus 

    “Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, a cabeça 

da mulher; e Deus, a cabeça de Cristo” (I Co 11.3). 

    O Céu é como um Corpo Celeste cheio de olhos que dá aberturas inter- 

nas, portas e mais portas se abrem infinitamente. A cada Porta, de cada 

“Olho”, tem um anjo (líder) que coordena infinitas repartições até chegar em 

outro olho. 

    No corpo humano, se houver alguma alteração nas hemácias do san- 

gue, todo o corpo sofre. Somos o corpo de Cristo e O cabeça é Jesus Cristo; 

assim, mesmo quando um único membro do corpo sofre, por menor que 

seja a sua função; é completude do todo. O Todo (Deus - Soberano) está 

inserido nas partes e vice-versa. Por isso cada qual (filho de Deus) que já 

reconheceu o amor de Jesus e o aceitou como Salvador, deve se posicionar 

na função designada pelo Senhor dos Exércitos, para que o corpo de Cristo 

Jesus (igreja) seja sadio. 

    “Cuidai cada qual de sua própria vinha, pois cada qual faz parte da vinha 

do Rei”. 

    “Todo o corpo (Igreja) está unido à cabeça (Jesus), a partir da qual todo 

o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o cresci- 

mento dado por Deus” (Cl 2.19). 

    Revelação: “O Pai, o Filho e o Espírito Santo só se satisfarão plenamen- 

te quando a Noiva Fiel estiver na glória desfrutando do Reino com o Rei 

Jesus”. 
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     O “Ancião João” me mostrou um pergaminho de ouro cujas letras se 

movimentavam e réplicas destas letras foram gravadas no meu peito. Então 

perguntei a ele o que significava aqueles dizeres. Ele me disse que se trata- 

va de 9 (nove) mistérios do Espírito Santo que serão revelados à Noiva Fiel; 

E, que a mesma tomará conhecimento de tais mistérios de Deus quando for 

determinado pela “Sala do Controle”. As informações virão de todos conti- 

nentes e respectivas nações dos quatro cantos da Terra, onde acontecerão o 

“Último e Grande Avivamento”. 

     Disse o Senhor: 

     “- Então escreverás, tu Noiva fiel, e saberão que EU SOU O REI DA 

GLÓRIA. Atentai para o grande mover da adoração profética mundial, no qual 

contribuirá para que as „Sete Lâmpadas dos castiçais‟ se acendem por toda 

a Terra. Eis que muitos ouvirão nos últimos dias o toque do Shofar (tipificando 

trombeta); tanto dos anjos do Exército do Céu quanto da Terra. 

Cavaleiro: um anjo com armadura de ouro 

     Disse o Espírito Santo: 

     “- O que é que vês?” 

     “- Vejo um „Cavaleiro-Anjo‟ vestido com uma armadura de ouro pesado”. 

     Tudo era tampado, até seus olhos tinham proteção. Seu cavalo emitia 

fogo pelas narinas e havia fogos no casco do cavalo. O cavaleiro tinha uma 

espada e uma lança com cerca de 2 metros e 40 centímetros. 

     Perguntei: “- Quem é ele, Senhor? 

     “- Este Arcanjo tem autoridade para resgatar vidas no inferno. Quando 

Eu ordenar a ti (Igreja Fiel) para resgatar uma vida nas profundezas do infer- 

no, este guerreiro vai contigo. E sobre ti está uma armadura como a dele. A 

sua lança acionada dispara a distância de 70 a 1400 milhas de milhas (discernir 

espiritualmente). Ela se multiplica 70 x 70, na plenitude da distância Celestial. 

     Quanto maior for a intercessão da Igreja, mais rápido chegará a vitória”. 

     “- Este Guerreiro tem voz de trovão e das narinas do cavalo, raios saem 

e eletrocutam os demônios. Veja o cinto deste anjo guerreiro. O que é que 

vês? - perguntou o Espírito Santo. 

     “- Vejo que em seu cinto de ouro tem partes circulares e partes retangu- 

lares. Cada esfera do cinto é uma munição. Ao todo são sete. Na necessida- 

de pode ser lançada à distância e voltar. O inferno estremece e é confundido. 

Ocorrem terremotos. Quando você (Igreja) vai ao inferno, no mundo espiritu- 
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al, para resgatar os cativos, também lança esferas de fogo que causam 

explosão. Todas as sete devem ser usadas. Muitos desistem da batalha 

antes de terminar. Muitas retaliações ocorrem. A Igreja é atingida e às vezes 

se divide ou até fecha as portas. Lançar apenas uma esfera de fogo, o inferno 

reconhece de onde partiu e contra-ataca. Se o cristão não permanece em 

posição de santidade para guerrear, o inferno tem como uma provocação e 

se enfurece. Deixai para trás os covardes. Ide, avante! „Ao que vencer dar- 

lhe-ei a coroa da vida‟. 

Quatro príncipes de satanás acorrentados por um Anjo do Senhor - 

Revelação das estratégias do Maligno dentro das igrejas para impe- 
dir o Grande Avivamento 

   Em uma visão vi, quatro príncipes do Maligno trazido por um Anjo do 

Senhor. 

    “Eis que eu envio um anjo diante de ti, (...) guarda-te diante dele, e ouve 

a sua voz, e não o provoques à ira; porque não perdoará a vossa rebeldia; 

porque o MEU NOME está nele.” (Ex 23: 20a - 21) 

    O primeiro cujo adjetivo era “ódio” (vestimenta na cor roxa), o segundo: 

“maledicência e morte” (vestimenta vermelha), o terceiro: “lodo e sarjeta” 

(vestimenta verde) e o quarto: “confusão de mente” (vestimenta amarela). 

    Perguntei: “- Por que suas vestes são bonitas e incrustadas de pedras 

que brilham (mesmo que não sejam verdadeiras)? E por que estão aqui? 

    Respondeu o Senhor Jesus (na figura de Anjo do Senhor): 

    “- EU SOU O CABEÇA e assim ordenei. Escreva apenas. E não temas! 

    Olhei então, e percebi que eles estavam acorrentados pelo Anjo do Se- 

nhor de cabelos pretos que tinha uma “Espada Trina”. E havia “Cavaleiros 

Guerreiros” por toda parte; o poder do inferno nada podia fazer. 

    Estes príncipes do maligno são diretamente ligados a Lúcifer. Fazem 

parte do plano de controle de Satanás (membros de organizações secretas) 

e atuam dentro das Igrejas. 
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1º Príncipe maligno de vestimenta roxa: 

    Suas vestes lembravam vestes de astronautas, mas seu rosto estava 

descoberto. O anjo do Senhor o ordenou que falasse: 

    “- Eu semeio ódio entre as nações. De minha língua saem mísseis de 

destruição de corações. Envio meus subordinados a abrirem caminho e quan- 

do entro no coração, já chego para explodi-lo (Tg 3.6-8). Primeiro, o coração 

é petrificado, o sangue é todo sugado, tornando-o, em lugar de sangue, 

substância venenosa ao corpo. Atuo nos sentimentos, através das palavras 

torpes, emoções, destruição de lares e rebeldia implantada, principalmente 

no coração dos jovens. O ódio os afasta do Todo-Poderoso Deus / Jesus” ( 

Tg 3.13-18). Então ele foi retirado. 

2º Príncipe maligno de vestimenta vermelha ( ligado a belzebu) 

     “- Eu semeio a morte nos corações - disse ele - através dos meus subor- 

dinados. Atuo juntamente com o ódio. A difamação é o carro chefe (Tg3.5- 

6). Nas igrejas, meus subordinados usam os membros para difamar outro 

irmão. Coloco no coração „destes irmãos‟, através dos meus subordinados, 

a injúria, a intriga, o inconformismo e o julgamento da autoridade (pastores e 

líderes espirituais). Quanto mais difamam uns aos outros, maior é a divisão”. 

     Ele então dava risadas e fala de inúmeras igrejas que ele já destruiu. Em 

função disto ele foi condecorado no inferno. 

     Disse também que, milhares e milhares de vidas humanas estão com 

seus espíritos aprisionadas no inferno (eu podia vê-las nas grades) por gos- 

tarem de se alimentar do seu veneno. Disse ainda: 

     “- Eles, os crentes‟, sabem a arma (oração, jejum, leitura a bíblia...) mas 

não usam. Como eu atuo no sangue, provoco câncer e doenças nos ossos 

(Sl 32.3-11). Assim, os ataco e os venço”. 

     O anjo então o retira da sala, puxando pela corrente restando o de verde 

e o de amarelo. 

3 º Príncipe maligno de vestimenta verde 

   Tem olhos Malignos como chamas de fogo, porém verdes. Sua língua é 

como de cobra. 

   Disse ele: 
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     “- Sou enviado a coordenar os subordinados a levarem as pessoas para 

a sarjeta. Eles trabalham no sentimento, no trabalho (causando fechamento 

de portas, impedindo a prosperidade financeira e espiritual). Meus subordi- 

nados amarram as pessoas (nas mãos e pernas fincam estacas e facas no 

baço, fígado e coração). Causam enfermidade física e espiritual - rebeldia, 

vícios, depressão. Também do meu olhar parte a cegueira espiritual. Muitos 

são cegos guiando outros cegos. Muitas lideranças dentro das igrejas são 

conduzidas por mim, por não discernirem a minha atuação; e assim me 

relaciono diretamente com as lideranças cegas (ele dá gargalhadas). São 

falsos doutores da lei. Quanto mais estudam teorias bíblicas (na sabedoria 

do homem) mais se aproximam de mim. Sou anjo caído de alta hierarquia, e 

respeito Lúcifer por ser ungido”. Rebelei-me junto com ele no Céu”. 

4º Príncipe maligno de vestimenta amarela 

     O príncipe caído de vestimentas amarelas disse: 

     “- Sou mago. Incorporo nas pessoas e saio quando quero. Causo confu- 

são de mente. Fui designado a instalar e a coordenar o terceiro olho na testa 

das pessoas; e meus subordinados ficam por todo o corpo das pessoas 

como forma de olhos, saindo apenas depois de muito jejum e oração. Tem 

sido fácil a minha permanência na vida de muitos dos crentes, pois estes 

são medrosos e preguiçosos. Pois muitos dos crentes adoram o Deus Po- 

deroso (ele range os dentes quando menciona o nome de Deus), apenas da 

boca para fora. São covardes, em sua maioria, o que propicia a facilidade do 

meu trabalho através da ação hierárquica dos meus subordinados. Odeio 

quando o Deus levanta profeta como você para impedir o meu trabalho”. (Ele 

me ameaçou, porém o Sangue de Jesus e o seu manto aspergido de sangue 

vertido da cruz, estão sobre mim ; podia ver anjos cuidando dos meus fami- 

liares). 

     Ele continuou a dizer: “- Terás que me vencer (Igreja) para levar este tal 

Avivamento que tanto pregas. Sou eu quem confunde muitos dentro das 

igrejas, lançando „minhas profecias‟. Porém, quando os crentes buscam por 

discernimento de espírito, tenho dificuldade de atuar. Então sou bombarde- 

ado, minha sala de controle é destruída e perco a batalha. Porém, quando 

me deixam agir eu faço a „festa maligna‟, e o altar de Deus é profanado. As 

pomba-gira são subordinadas a mim e fazem as „orgias sexuais‟, e o pecado 

invade a igreja lançando „estrumes‟ por todas as partes da igreja. Trabalho 
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para Lúcifer, e sou casado com Jezabel. Tenho mais quatro princesas (Diana 

é uma delas). Estou preparando no mundo físico uma rainha (bruxa), para o 

chefe. Ela buscará combater o Avivamento que tanto falas (igreja), através 

do teu Deus”. 

    “Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si 

mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os 

meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas 

aos ídolos”. (Ap 2.20) 

    Nota: A Noiva fiel lutará contra a noiva de Satanás, e vencerá em nome 

de Jesus. Pois Jesus já o venceu na cruz . 

    Os quatro príncipes caídos foram levados pelos anjos guerreiros do Se- 

nhor, após terem recebido ordens do Anjo do Senhor, o de cabelos pretos. E 

após serem levados, o Anjo do Senhor se assentou próximo a mim e eu senti 

paz, refrigério e alegria. Ele tocou a minha mão e me beijou. Percebi então 

que suas mãos e pés estavam marcados pelas marcas dos pregos da cruz. 

Era o Próprio Senhor Jesus, na figura de um “Anjo Guerreiro do Senhor”. 

    “Eis que eu envio um anjo diante de ti, (...) guarda-te diante dele,(...) 

porque o MEU NOME está nele.” (Ex 23: 20 a - 21 b) 

    Disse o Noivo Guerreiro à sua Noiva Guerreira (Igreja fiel): 

    “- Guerreiros meus! Preparai vossos escudos; desde o maior até o me- 

nor. Marchem! À batalha. Erguei vossas bandeiras e ide ao ataque - serei 

convosco. Fincai as „Bandeiras do Avivamento‟. Ide! Espalhai-vos entre as 

nações; tens as munições; fazei uso de vossas armas; usai o „óleo‟ e levai 

os da reserva. Passem o óleo na ponta de vossas lanças. Vistam vossas 

armaduras e não sejais covardes, pois Eu mesmo (Jesus) estarei a vossa 

frente, e não vos deixarei órfãos. Sou o Cabeça, e um alto preço já paguei 

por vós. Ide, avançai! Em meu nome fareis proezas, pois dos altos céus 

sois revestidos de poder.” 

    “- Através de vossos desempenhos a minha glória encherá toda a terra e 

saberão que Eu sou Deus, o Senhor do universo; tenho o controle de tudo e 

de todos. Sou o Senhor dos Exércitos! Não temais!” 
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    “O Senhor se levanta para pleitear, e sai a julgar os povos. O Senhor 

vem em juízo contra os Anciãos do seu povo, e contra os seus príncipes; é 

que fostes vós que consumistes esta vinha; o espolio do pobre está em 

vossas casas” (Is 3. 13 -14). 
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Capítulo XII 

Recado do Noivo Jesus 

   para os Pastores 

    “Vós sois a Luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada 

sobre um monte; Assim resplandeça a vossa Luz diante dos homens, para 

que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos 

céus” (Mt 5.14,16). 

     Abriu-se no Céu uma porta da Jerusalém Celestial. Então presenciei a 

chegada de um dos maiores seres Celestes que eu já vira. Era a representa- 

ção do próprio Deus na figura de um “Ser Labaredas de Fogo”. Seus pés são 

reluzentes como ouro fino; o seu pisar é estrondoso como o som de muitas 

águas; Seus braços são labaredas de fogo. E ao caminhar sobre as águas 

do mar as mesmas estremeceram diante do Seu Poder. 

     Depois vi que surgiu nos ares do céu um grande “Anjo Cavaleiro de Fogo”, 

como brasa viva resplandecente. E este Anjo: Cavaleiro de Fogo e da 

Anunciação bradou em alta voz, dizendo: 

     “- Eis aí o sinal! O Dia do Senhor está próximo!”. 

     Então, vi que o Grande Deus, na figura de “Ser Labaredas de Fogo”, so- 

prou, e da sua boca o vento espalhou-se por toda a Terra e eu ouvi o barulho 

do vento como um zunido estrondoso e fino. E a ira do Grande e Supremo 

Ser do Universo, Deus, pairou sobre as águas do mar (o próprio mundo); e eu 

ouvi: 

     “-Tudo está selado! Tudo está sentenciado! O Dia do Senhor dos Exérci- 

tos chegou! O Deus de Israel julgará com justiça toda a Terra. Apresentai- 

vos a Mim as vossas queixas, filhos amados, servos meus. Sou Deus vivo; 

E sobre os meus inimigos lanço „Fogo e enxofre‟. Eis que visito a Terra e 

vejo o movimentar dos meus escolhidos. Muitos tem andado vagando, sem 

direção. Eis que Eu estou contra os pastores infiéis; „Mercadores de si mes- 

mo‟. Eis que minha indignação e fúria os ferirás”. 

     Vi naquele instante duas taças seguradas por anjos, contendo a “Ira de 

Deus”; E outro anjo trazia em mãos uma balança e um prumo. E todos os 
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pastores (líderes religiosos da Terra) foram colocados enfileirados; sendo 

que cada um foi pesado na balança e avaliado sua posição espiritual, pelo 

“Anjo do Senhor”. Suas digitais dos dedos das mãos foram colhidas. E os 

pastores fiéis receberam o selo (777) do anel de Jesus, na testa. (Ap 22.4). 

     “- E contra estes - diz o Espírito Santo - não prevalecerá o Anticristo. 

Pois são estes separados por terem vestiduras alvas e salpicadas pelo San- 

gue do Cordeiro (Jesus)”. 

     À frente dos pastores pude ver milhares de milhares de pessoas com 

enfermidades físicas e/ou espirituais. Muitas estavam espiritualmente sem 

pernas; outras sem braço; outras estraçalhadas; gemendo; outras com fome; 

de roupas sujas. Havia também pessoas aprisionadas no mundo espiritual; 

outras acorrentadas; sofrendo tormentas por causa de demônios. E muitas 

destas pessoas já se encontravam mortas espiritualmente, com suas car- 

nes podres, devido o pecado imperar em suas vidas; também via famílias 

inteiras destruídas, sem direção espiritual. 

     Disse o Espírito Santo de Deus: 

     “- Tanta calamidade enquanto que há muitos pastores que são idólatras 

de si mesmo, dos seus bens e da sua própria consciência e cultura. Consi- 

deram-se „semideuses‟, criadores/obra prima de si mesmo. Até quando? - 

bradou o „Grande Eu Sou‟ - O labaredas de Fogo.” 

     “- Porque tens impedido o Avivamento com vossos arrogantes conheci- 

mentos, balizados em teorias: teosófica, teológica, humanista, entre ou- 

tras?!” (Cl 2.8) 

     “- Eis que eu estou contra os pastores mercenários e infiéis. Sereis 

arrancados dos vossos celeiros. Pois sois fabricantes de si mesmo e tens 

„mirabolante marketing‟ para se promoverem. Fecharei vossas portas; e a 

porta que eu fecho, selo com o anel Real (de Jesus). E somente eu posso 

abri-la; saibam que nenhum homem pode abrir a porta selada por mim. 

Arrependei-vos! Não vês que os abutres comem suas carnes podres devido 

vossas infidelidades a Mim?! Aí de vós, pastores infiéis! Vós que maltratam 

minhas ovelhas feridas!” (Judas 3-19; Ez 34; Jr 23). 

     “- Arrependei-vos, ó vós que sois casa rebelde. Santificai-vos! E verás 

que Eu Sou Deus, e não há outro além de mim”. 

     “- E quanto aos meus pequeninos, Eu mesmo os recolherei e os coloca- 

rei no meu aprisco; como o bom pastor cuida de seu rebanho. Eis que eu os 

afagarei em meus braços, acariciarei com a chama de fogo do meu Espírito 

Santo. Os crisolarei e os provarei. Torná-los-ei valentes e puros como o 
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ouro. Os farei passar pelo fogo e os tornarei como brasa viva do meu altar. 

Serão Templos sagrados, meus Tabernáculos. Porque Eu Sou o Templo: O 

Senhor Deus Todo Poderoso, e o Cordeiro; Sou Eu o Rei da Glória...” (Ap 

21.22) 

    *Nota da autora: Deus não condena o estudo teológico, porém, o que 

precisa ser feito é trazer o conhecimento adquirido, da mente para o coração 

apaixonado pelo Noivo Jesus. Deus não anulou os conhecimentos de Saulo 

(o Grande), porém o transformou em Paulo (o pequeno). O qual deixou de 

pensar conforme a sabedoria humana (homem natural) passando a agir se- 

gundo a Sabedoria Divina (como homem espiritual). Bom seria se a teologia 

não inchasse tanto o homem ao ponto de se sentirem tão grande; pois gran- 

de é o Senhor. 

     Os Olhos do Grande Eu Sou, são como tochas de fogo e seus olhos 

consumirá os „Ímpios‟ da terra. 

     Também disse o Senhor (em outro momento): 

     “- Eis que tenho retirado e retirarei muitos dos meus guerreiros terrestres 

da linha de frente, pois não têm guerreado como quero. Muitos ficarão per- 

plexos ao verem seus postos sendo ocupados por outros de „baixo escalão‟ 

(aos olhos humanos). Os humildes que Eu quero! Eu mesmo os revestirei de 

autoridade, não o homem. Irei balançar as igrejas e muitos perderão seus 

postos por desobedecerem a conduta que Eu estabeleci. Eis que este é o 

momento de guerrear. Muitos serão preparadas rapidamente, deixando os de 

linha de frente espavoridos.” 

    *Nota: Clamemos amados, pela misericórdia de Deus em prol dos líde- 

res espirituais, para que a Sua “Graça” os alcancem , e que a “Chama do 

Avivamento” venha despertar os que ainda dormem. (Ef 5.14) 

Na plenitude dos Setenta Exércitos do Céu 

    O meu espírito foi arrebatado até lugares Celestiais, e eu vi entre as 

nuvens do firmamento duas fileiras de portas. Em frente de cada porta havia 

um anjo Guerreiro de Deus, diferenciados pelas vestes e armaduras. Disse o 

Espírito Santo: 

    “- O que vês são as 70 (setenta) portas (na plenitude dos setenta), de 

cada Exército do Céu”. 
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     Um anjo tocou os meus lábios com um tenaz, para purificá-los e passou 

um “Gel Celeste” nos meus olhos a fim de ampliar minha visão espiritual (O 

gel era pastoso e verde transparente feito de “algas” do Rio da vida). 

     De repente, enquanto sucediam os acontecimentos espirituais, fui movi- 

da a guerrear e a repreender o poder das trevas, pois surgiram cobras gran- 

des e perigosas, de botes armados. 

     Os anjos guerreiros do Senhor capturaram e as amarraram. Uma delas 

tentou morder meu braço direito, porém o Anjo do Senhor me defendeu. 

Havia também cobras voadoras que intentavam contra minha mente, lançan- 

do encantamento de seus olhos. 

     Clamei a Deus, em nome de Jesus para que enviasse o arcanjo Miguel, 

pois acima de mim, além de cobras grandes e pequenas, com asas, havia 

também uma imensa serpente que subia do mar (mundo). 

     Então, o arcanjo Miguel direcionado pelo próprio “Jesus Guerreiro” lutou 

contra a grande serpente (dragão) para me defender (Noiva). Perguntei ao 

Espírito Santo o porquê daquele ataque e Ele me disse: 

     “- Filha, a Noiva fiel ainda lutará por um tempo em Terra, contra o poder 

das trevas; depois será arrebatada. E Miguel foi designado a lutar a favor da 

Noiva de Jesus. Mas... eis que O Cordeiro de Deus - Jesus Guerreiro, pelo 

seu sangue, já venceu na cruz a grande serpente (o dragão)”. “O Cordeiro de 

Deus... que foi morto desde a fundação do mundo” (Ap13.8b). 

     Meu coração amedrontado palpitava. Porém, o Senhor me disse: 

     “- Não temas, filha, apenas veja e escreva”. 

     Então eu pedi mais purificação; imediatamente, pelo sangue da veia de 

Jesus fui lavada e o meu espírito foi mergulhado dentro do coração de Jesus 

e eu recebi „oxigênio‟: vida”. Aleluia!!!. 

Fui arrebatada a um grande Tabernáculo 

    O meu espírito foi arrebatado até um Grande Tabernáculo, cujas cortinas 

em parte eram carmesim, e em parte eram beges e tinham estampas de 

gravuras do “Leão da Tribo de Judá”. Vi que o Castiçal de sete chamas 

estava aceso, e além da cortina estava o “Sumo Sacerdote Melquizedeque/ 

Jesus, no Lugar Santíssimo”. 

    Vários escolhidos de Deus são levados em espírito até o Sumo Sacer- 

dote Melquizedeque/Jesus (Hb 5. 6). 
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     Vi que onde estava aceso o Castiçal havia roupagens especiais, que 

eram vestes Reais designadas aos sacerdotes eleitos. E então o Espírito 

Santo me disse: 

     “- Setenta (na plenitude espiritual dos 70) são os „Heróis do Avivamento‟, 

no Brasil. Ide fazei discípulos”. (Lc 10) 

     Então vi que dos “Setenta Heróis do Avivamento” ocorriam réplicas dos 

mesmos - Multiplicação ministerial. Assim, eu podia ver réplicas de pasto- 

res, líderes, discípulos, missionários, cantores, dançarinos, ovelhas... e o 

Evangelho da Paz era anunciado com maior intensidade propiciando o “Grande 

e Último Avivamento”. 

     “E depois disto designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os 

adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele 

havia de ir”. (Lc 10.1) 

    Continuou a dizer o Senhor: 

    “- 70 são os Heróis do Avivamento; 70 são os Apóstolos; 70 são os 

Estrategistas; 70 vezes 70 de milhares, são os meus Exércitos; milhares de 

milhares... são os discípulos”. (Tudo se discerne espiritualmente). 

    “- Filhos, examinai as „setenta semanas de Daniel‟! Pois eis que o tempo 

mudou e não há tempo a perder. Ide, fazei discípulos. Pois eis que a cada 

ministério Meu, designei „Anjos do Avivamento: Cavaleiros de Fogo”. 

    Recado do Noivo Jesus: 

    “- Noiva minha, Sou Eu mesmo quem escrevo estas palavras. Acaso eu 

não poderia me revelar a minha Noiva Amada? Não duvide. Escolho 

quem eu quero. Sou Eu quem faço do remanescente brotar águas puras; 

uso as coisas simples para confundir as sabias. Atentai! E que ninguém  

te engane. Buscai a mim e te responderei”. 

     Diz o Senhor para os pastores: 

     “- Filhos, Sedes justos com os meus profetas enviados (Mt 10.41a). 

Vigiai! Pois posso enviar „Anjos Mensageiros‟ até vós e por não me buscardes 

devidamente, poderão lançá-los no calabouço. Escutai vós que sois: „Heróis 

do Avivamento‟, „pastores e lideranças espirituais‟, o que sabes, nada sabeis; 

e pouco sabes... cabe a Mim revelar a quem quero os meus mistérios. E 

muitos dos meus pequeninos serão arrebatados, neste últimos dias, e estes 

relatarão os mistérios e prodígios do Reino dos Céus. E serão dias designa- 

dos como: „A loucura da Pregação‟. Portanto, santifica-vos! Arrancai do meio 
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de vós o pecado. Não se prostrem perante Mamom (deus do dinheiro). Cui- 

dado, pois o dinheiro tem tragado a muitos. Eis que muitos de vós sereis 

provados e amassados, como o oleiro faz com o barro, para que possais 

crescer em estatura, forma e largura.” (Jr 18. 1-6; Cl 4.1-5) 

     Vi então, um imenso vaso no Céu, cheio de vinho do Espírito Santo e 

que milhares de milhares de milhares de vasos menores foram cheios deste 

vinho. O cheiro era forte, amável e agradável. 

     Em seguida vi que uma grande mão do Céu começou a quebrar e a 

esmiuçar inúmeros vasos, sendo que inúmeros foram dissipados pelo raio 

do olhar de Deus, e lançados no abismo. Também vi que vasos esmiuçados 

pela grande mão do Senhor Oleiro foram moldados, remodelados e até mu- 

dados de tamanho. Tornaram-se vasos de honra, que com porção maior de 

vinho, serão usados ao irem para as nações levar o grande Avivamento. E, 

entre tantos vasos de honra vi que dois grandes vasos do Brasil se destaca- 

rão. 

     Diz ainda o Senhor: 

     “- Buscai a comunhão, filhos amados! Vedes que eu sou Deus. Sou 

exaltado no Céu; Sou e Serei exaltado na Terra. Atentai! Não sejais sábios 

aos seus próprios olhos! Retirai a soberba do meio de vós; Ai dos que „ido- 

latram os seus ministérios‟; Sou Deus abençoador e amo aos que me bus- 

cam. E assim como tenho o Grande Exército do Céu, formado por Setenta 

Exércitos, já tenho levantado também os meus Setenta Exércitos da Terra 

(na plenitude dos Exércitos de Deus). Atentai! Ide À FONTE (*Espírito San- 

to) e alcançareis o discernimento”. 

A Grande Chave do Avivamento 

     “Porei sobre o seu ombro a chave de Davi; ela abrirá e ninguém fechará, 

fechará e ninguém abrirá. Nele será pendurada toda a glória da casa do Pai; 

os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até 

os jarros”. (Is 22.22 e 23). 

    Certo dia, quando subi novamente para o terceiro andar de minha casa, 

objetivando cumprir o propósito de busca, ao iniciar a oração, o Espírito 

Santo me mandou descer rapidamente para o segundo andar, devido forte 

ataque do poder das trevas ali no terceiro andar. Naqueles momentos, eu via 

quatro demônios na figura de magos que atuam na área de encantamento; 
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enquanto os anjos do Senhor guerreavam por mim, eu obedeci e desci para 

o segundo andar. 

     Ao retomar a comunhão com Deus, o meu espírito foi conduzido a uma 

dimensão Celestial, onde havia uma enorme chave de ouro reluzente, desig- 

nada: “Chave do Avivamento”. O brilho daquela chave era como de uma estre- 

la brilhante. E eu, representando a Noiva, fui levada pelo anjo do Senhor a 

entrar dentro da Chave e desvendar o que tem dentro dela. O Espírito Santo 

me concedeu revelações tremendas!!! 

     Disse-me que esta “Chave do Avivamento”, o Senhor Jesus concedeu 

para a sua Noiva. E ao fazer o uso correto da Chave, a “Grande Porta do 

Avivamento” se abrirá totalmente e a Glória de Deus se estenderá sobre toda 

Terra. 

     Vi então, que a Chave do Avivamento se movimentou e abriu-se uma 

abertura apresentando um pouco de claridade. E a cada movimento de bus- 

ca, de restauração, santificação e fidelidade da Noiva, a chave vai rodando e 

a porta vai se abrindo. O movimento da chave e, por conseguinte a abertura 

da “Porta do Avivamento”, se dará por etapas. Sendo que a cada etapa uma 

descoberta e novos mistérios de Deus são revelados. 

     Dentro da “Chave do Avivamento” havia várias portas. Então, comecei a 

andar por dentro da Chave. As paredes e tetos da chave são redondos e há 

janelas que se abrem e se fecham nas paredes da Chave. A abertura da 

janela é acionada quando pedimos a Deus em prol da salvação e restaura- 

ção de vidas, que estão no mundo. E após aceitarem e serem libertas, são 

arrebanhadas para dentro da “Grande Chave do Avivamento”, a fim de serem 

discipuladas e preparadas para os “Últimos dias”. 

     As portas da “Grande Chave do Avivamento” representam estágios 

vivenciados pelas igrejas. E na parte redonda da Chave, local onde se coloca 

o dedo polegar (que tipifica apóstolo) e o indicador (que tipifica o Profeta) 

para virar e abrir a porta, representa o “Rio da Vida”. Quando o pecador se 

arrepende dos seus pecados, aceitando a Jesus como seu Salvador, o seu 

espírito é mergulhado no “Rio da vida”, que é Jesus. 

     A parte dos “Dentes da Chave” que é encaixado na fechadura da porta é 

o último estágio a ser vivenciado pela Noiva fiel. E somente aqueles que se 

embriagarem do vinho do Espírito Santo conseguirão se encaixar adequada- 

mente à fechadura da “Porta do Avivamento” (Jesus é a porta), e abri-la; pois 

o girar total da Chave do Avivamento só acontecerá com o grande mover do 

Espírito Santo em nós (Noiva fiel). 
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      Estar encaixado dentro da fechadura é declarar intimidade com o Noivo 

Jesus, e desvendar os segredos do Seu coração. E a lingueta da fechadura 

tipifica Jesus dentro da igreja, como dono da mesma. Só Jesus pode fechar 

e abrir a Porta. E a senha para abrir a Porta do Avivamento é ter intimidade 

com o Noivo através da comunhão com o Espírito Santo. Pois será Ele Quem 

entregará a Noiva preparada e adornada para o Noivo: Jesus. 

      Também disse o Espírito Santo que: “A Chave é o Próprio Avivamento”. E 

o mover dos filhos de Deus, em obediência e santificação, é que propiciará o 

“Grande Avivamento Profético”. 

      Enquanto eu presenciava estas coisas, de maneira automática, sem 

que eu percebesse, abri a Bíblia que estava no meu colo, no livro de Mateus 

no capítulo 16, versículo 19. Tal foi a minha surpresa quando o meu olhar foi 

direcionado para o versículo que diz: “(...) Eu lhe darei as chaves do Reino 

(...)” Aleluia!!! Verdadeiramente o Senhor está comigo. E foi então que eu 

percebi a presença de um anjo do Senhor ao meu lado (sendo que o mesmo 

recebeu ordem de Jesus para me levar a abrir na palavra revelada). 

      Dentro da “Chave do Avivamento”, já no corpo/cano da Chave, há uma 

sala designada: “Sala da Revelação”. Vi então, profetas e mais profetas, 

independente de denominações, sendo levados à “Sala da Revelação do 

Céu”, para obterem informações em “rolos”, que dizem a respeito do Grande 

Avivamento. “Eis que Deus tem revelado o seu Poder e a sua Glória aos 

seus filhos da Terra”. 

      Outro Anjo do Senhor, por ordem de Jesus, me entregou outra palavra 

revelada: “Não penses que vim abolir a lei ou os profetas; não vim abolir mas 

cumprir. Enquanto estiver céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei 

a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra” (Mt 5.17 e 18) 

      Em outra repartição dentro da “Chave do Avivamento” (no cano), há o 

“Rio de Vinho” (Rio do Espírito Santo), e dentro dele há muitas pedras preci- 

osas (que tipificam os dons espirituais). 

      A pessoa que receber o batismo com o Espírito Santo, recebe os dons 

espirituais, e ao beber do vinho do Rio de Vinho, poderá desvendar o que 

está dentro das pedras preciosas do Rio. Basta entrar, em espírito, dentro da 

pedra preciosa (dom espiritual) e a revelação virá. É mistério!!! E só alcança 

quem entra no mistério. 

      A pessoa ao se arrepender dos seus pecados, passando pelo primeiro 

estágio da “Chave do Avivamento”, onde mergulha no “Rio da Vida” (Jesus) 
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estará apta a subir pelos degraus da santificação. Portanto com a presença 

de Jesus em seu coração poderá entrar dentro da Chave do Avivamento. E à 

medida que alcançar intimidade com o Espírito Santo poderá adentrar pelas 

doze portas (que fica na parte redonda da chave, onde se coloca o polegar e 

o indicador) e desvendar os “mistérios do Avivamento”. 

     Há dentro da Chave do Avivamento “Doze Portas Proféticas e Doze Cha- 

ves”. Seja qual for a porta, entre as doze que a criança pequena na fé, entrar, 

poderá ser conduzida pelos “pastores e líderes fiéis”, a conhecer os “Misté- 

rios do Pai”. E assim como Jesus confiou “as Chaves do Reino” a Pedro, 

também confia a nós igreja a responsabilidade de conduzir o novo convertido 

a ver a Glória de Deus, levando-o a ter acesso às doze Portas do Avivamento. 

1ª Chave: Porta da Fé 

     Dentro do salão desta porta vi pastores de óculos escuros e alguns até 

cegos espiritualmente. Embora eles creem em Jesus como o fundamento da 

nossa fé, e alguns até desejam o Avivamento, não fazem uso das “Chaves 

que levam ao Avivamento”. Vi também que estava pendurada em seus pes- 

coços uma medalha. 

     O Espírito Santo me revelou que a medalha no pescoço deles significa 

que: “Os mesmos dão honra e mérito das coisas de Deus para o Homem; e 

com isso travam o Avivamento. São „varões perfeitos‟ à sabedoria humana; 

doutores em teologia „humana‟; alguns autores de livros teológicos; amantes 

de si mesmo; e que se gloriam em sua própria sabedoria e „achismo espiri- 

tual humano‟. Com isso têm dificuldade em fazer uso das demais chaves do 

Reino confiadas á igreja de Cristo. E assim induz o seu rebanho à não cre- 

rem nos dons espirituais, balizados em seus próprios conhecimentos doutri- 

nários e teológicos”. (Pr 12:12:13) 

     Diz o Espírito Santo que, este tipo de igreja fica apenas no ponto inicial 

do Evangelho da Paz. É como se estivesse adentrado apenas no “Átrio do 

Tabernáculo”; e para progredir espiritualmente, esta igreja precisará comba- 

ter o espírito de religiosidade, incredulidade, e buscar intimidade com o Es- 

pírito Santo. 
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2ª Chave: Porta da Comunhão; Oração; e da Promessa 

     Ao passar por esta porta, após abri-la, a igreja passa a ter maior intimi- 

dade com o Espírito Santo de Deus. E Deus passa a revelar aos fiéis as 

suas boas promessas e bênçãos são recebidas em virtude da busca. São 

filhos de Deus que choram aos pés de Jesus reconhecendo a voz do Seu 

bom Pastor. 

     A igreja que tem acesso a esta porta constrói “A Tenda da Intimidade 

com Deus”, assim como Davi construiu uma tenda para colocar a Arca da 

Aliança. 

      “Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e 

acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre; e faze como falaste 

(...)” (I Cr 17.26). 

3ª Chave: Porta da Fidelidade; Intimidade; 
e da Santificação 

    Nesta sala a igreja busca intimidade com o Pai, Filho e Espírito Santo; e 

a Luz da igreja é notória. A Luz de Jesus refletida sobre a igreja brilha diante 

dos homens, mediante a conduta do cristão. 

    “Vós sois a Luz do mundo; Assim resplandeça a vossa Luz diante dos 

homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, 

que está nos céus”. (Mat 5.14a,16). 

4ª Chave: Porta da Escalada 

     A quarta chave abre a porta da escalada e a igreja passa a buscar as 

revelações do Senhor, nos montes. Sendo necessário para esta escalada 

não ser conivente com o pecado, o qual afasta o homem de Deus. E somen- 

te através da mortificação da carne e renúncia do velho homem interior, a 

igreja estará apta a subir as escaladas do monte e “voar como águia”, nas 

Asas do Espírito Santo. 

    “Certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu 

segredo aos seus servos, os profetas”. (Amós 3.7). 

165 



Carta de Jesus para Sua Noiva 

Memoráveis Arrebatamentos 

5ª Chave: Porta da Restituição 

    Ao fazer uso da chave desta porta, a igreja terá desejo ardente em se 

consagrar. O povo de Deus passa a reconhecer sua situação medíocre en- 

quanto estava no mundo, e a enumerar suas perdas; e assim, através da 

consagração pede a Deus a quebra de maldição hereditária e/ou adquirida, e 

a restituição daquilo que perdeu. 

    Nesta etapa, a igreja exerce o ministério da libertação; cura interior e 

restauração de vidas. Assim, maldições são quebradas, e o povo de Deus 

passa a pedir perdão pelos seus pecados e pelas iniquidades dos seus 

antepassados (o que propiciou a maldição hereditária – Esdras 9:7-9; Ne 

1:6); a clamar por restituição pessoal e familiar; e a profetizar e buscar a 

restauração (Ef 5. 8-14). 

6ª Chave: Porta do Selo 

    As vidas da igreja passam a ser seladas pelo sangue e “Anel do Rei 

Jesus” e recebem o selo do Penhor do Espírito Santo. 

    “Porque derramarei água sobre o sedento, e correntes sobre a terra 

seca; derramarei o meu Espírito sobre sua posteridade, e a minha benção 

sobre a tua descendência; e brotarão como a erva, como salgueiros junto às 

correntes de águas”. (Is 44.3-4) 

    Vi que na “Sala dos Selos”, profetas, pastores, apóstolos, discípulos, 

missionários, guerreiros, cantores, entre outros, recebiam o selo do Espírito 

Santo. A igreja que tem acesso à “Porta do Selo” e pode contemplar o “Lugar 

Santo”, ter acesso ao candelabro/Menorá (revelação); a mesa dos pães da 

preposição (palavra de redenção), e altar do incenso (louvor e adoração). 

7ª Chave: Porta da Plenitude do Espírito Santo 

    A igreja quando entra por esta porta tem acesso à “Sala dos Santos dos 

Santos” no Céu; tendo acesso a Arca da Aliança (a glória de Deus), pode 

então entrar dentro dela e conhecer os mistérios de Deus. 
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    “(...) o segredo que o Rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem ma- 

gos, nem adivinhos o podem descobrir ao Rei. Mas há um Deus nos céus, o 

qual revela os segredos” (Dn 2.27-28 a). 

    Os tesouros escondidos, do Reino Celestial passam a ser revelados à 

Noiva fiel. A mesma, já adornada com os tesouros, passeia em espírito pelo 

Reino. Ela tem intimidade com o Noivo podendo passear pelo seu Reino sem 

perder a direção; pode desvendar o que possuirá por herança no Reino; e 

está apta a entrar pela fresta da porta e ser arrebatada em espírito aos céus. 

   “Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço 

com os colares” (Ct 1.10). 

8ª Chave: Porta da Graça 

     Vi na sala da oitava porta, todos da igreja de vestes brancas (santidade), 

e os ministros ungindo a cabeça das vidas ali, com óleo. E vidas eram cura- 

das (Cura física e espiritual). Todos louvavam a Deus e havia comunhão no 

partir do pão. 

     A igreja que caminha livre pela “Porta da Graça” vivencia o evangelho da 

igreja primitiva (At 2. 46-47). São vidas de oração, jejum e entrega total a 

Deus. E todos são cheios do Espírito Santo e anunciam corajosamente a 

Palavra de Deus. É igreja fervorosa, vigilante, avivada, e disposta a morrer por 

Jesus. 

9ª Chave: Porta da Intrepidez 

    A igreja que tem acesso à chave desta porta e a abre, não teme a guerra; 

Ela é ousada e prepara os seus guerreiros. Ela está apta a guerrear contra 

as artimanhas da Nova Era, em nome de Jesus. 

    São vidas abastecidas com o óleo do Espírito Santo, e tem reservas. 

Possui esta igreja, a Sabedoria de Deus, quando alcança a plenitude do 

Espírito Santo e faz o que o Pai determina. E tem a mesma acesso à “Sala 

do Trono”. Esta igreja sabe fazer uso dos dons espirituais e de todas as 

“Doze Chaves do Reino”. 

    Esta igreja está disposta a viver e a morrer por Cristo Jesus; entende a 

sua missão na Terra: “Resgatar os perdidos da casa de Israel” (Mt.15.24); 
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vive o “amor não fingido”; não age por interesse e usurpação. Seus profetas 

são ungidos e temem a Deus, não são dados à zombaria. Também não faz 

esta igreja acepção de membros (devida posição social - Tg 2.1-13)). Ela 

compreende a grandeza do evangelho; e guerreia sem temer contra o poder 

das trevas. É Noiva Prudente, que batalha incessantemente para estar no 

Reino, eternamente. 

    É valente, que ara a terra, pisa as uvas, semeia e colhe. É Noiva Amada, 

que busca o vinho novo que abastece no dia mal. Esta igreja chora e clama 

por Sião; ela clama pelo abreviar da volta do seu Noivo Jesus. 

    “Vem, ó amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, 

levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, 

se abre a flor, se já brotam as romeiras; ali te darei o meu amor” (Ct 7.11,12). 

10ª Chave: Porta da Limpeza do Rebanho 

    Observei que quando a igreja entra por esta porta, muitas ovelhas são 

limpas e os carrapichos são retirados; suas unhas são cortadas; e as feridas 

são tratadas. O Pastor de Israel é quem conduz as ovelhas para o aprisco. 

As ovelhas não se deixam levar pela voz do opressor. 

    Embora passam por provações, por nuvens negras; espinhos; terrenos; 

pedregulhos; e por animais peçonhentos. Esta igreja não desanima, pois 

olha e segue a direção do bom Pastor e luta contra o pecado visível e oculto. 

Também se acalma e descansa nos braços do Pastor de Israel. 

     “(...) o teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade...” 

(Ct 6.5b) 

11ª Chave: Porta do Tesouro 

     A igreja ao entrar por esta porta poderá mergulhar em espírito, na “Sala 

do Tesouro Escondido”. Poderá escalar a montanha do tesouro e reconhe- 

cer, estrategicamente, o mapa do tesouro escondido, que fica nas fendas da 

Rocha. 

     Os pés da Noiva fiel, dentro desta sala, são calçados com as sandálias 

do Rei; é vestida de vestes Reais; seus cabelos refletem a cor de púrpura; e 

o seu pescoço é adornado por Pérolas Reais. 
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     E o Rei Jesus, na Sala do Tesouro, estende o seu cetro de justiça para 

a Noiva, e diz: 

     “- Vem, Amada minha; saia da recamara e venha! És tu noiva amada, 

como a lua, e brilhante como o Sol (*Jesus é o Sol da justiça) Todo seu 

exército é vitorioso e exala o Meu aroma (de Cristo) em suas vestes. És 

igreja/Noiva que foge da aparência do mal e se delícia do perfume das 

mandrágoras” (igreja que gera filhos espirituais). 

     “As mandrágoras exalam o seu perfume, e a nossa porta há todo tipo de 

frutos finos, secos e frescos, que reservei para você meu amado” (Ct 7.13). 

12ª Chave: Porta da Proclamação e Anunciação do Reino 

     Ao fazer uso desta chave e abrir esta porta, a igreja vivencia as “Chamas 

do Avivamento”, e clama pela vinda do Seu Amado. Já está com sua vinha 

preparada e toma conta dos seus frutos; Ela, Igreja/Noiva, já desfruta na 

Terra as riquezas espirituais do Reino, e aguarda o dia do seu casamento. E 

não despreza o Amor do Seu Amado Rei, ainda que lhe oferecesse 

imensuráveis riquezas. São vidas fiéis, e como brasas vivas no altar de Deus, 

emitem fogo ardente. É igreja considerada: “labaredas do Senhor”. 

     Esta igreja/Noiva sabe que pertence ao Seu amado e o deseja; Gera 

filhos gêmeos e saudáveis. Tem porção dobrada do Espírito Santo, e procla- 

ma que o dia da volta do Rei está próximo e desde já anuncia as maravilhas 

do Reino, pois em espírito já o conhece. 

     “Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadou- 

ro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas” (Ct 6.6). 

     Após passar pelas doze portas da “Grande Chave do Avivamento” a igre- 

ja Fiel estará apta a passar pelo corredor da “Alegria do Espírito”, onde fica a 

palavra revelada e o Rio de Vinho (já citado no inicio). 

     Para ter acesso ao corredor da “Alegria do Espírito”, é necessário que a 

igreja tenha passado pelas doze portas. A igreja nesta fase, passa a fluir pelo 

Rio do Espírito e a beber da sua água. Tem visão de “Águia”, ousadia do 

“Leão da tribo de Judá”; e, alegria do “Novilho” (Ez 10). É Noiva que adora em 

Espírito e em Verdade; e está preparada para receber unções diversas, dire- 

tas do Trono de Deus, para guerrear. 
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     Ao passar pelas doze portas dentro da “Grande Porta do Avivamento”, a 

Igreja/Noiva se embriaga e levemente se escorrega pelo corredor do Espírito 

Santo e chegará aos “três dentes” da chave, onde há Vinho Novo (primícias 

do Rei/Noivo para a Noiva/Rainha). 

     Disse o Senhor: 

     “ - Quando todos os ministérios fiéis, da terra, se posicionarem em fide- 

lidade e santificação diante de Mim, obedecendo a minha voz, Eu derrama- 

rei do Meu Espírito sobre toda a carne; e saberão que Eu Sou Deus. Atentai, 

povo meu! E buscai passar pelas “Doze Portas do Avivamento ”. 

“Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha” (Ct 4.7). 

Quatro anjos mensageiros do Rei - Mensagens para as igrejas 

     Dando sequência ao propósito de me retirar para ouvir a voz do Espírito 

Santo, subi novamente para o terceiro andar de minha casa. Ao chegar vi, 

com os meus espirituais, que já estavam me esperando quatro anjos Mensa- 

geiros do Rei Jesus. Olhei para o alto e vi os céus abertos, com vinte e 

quatro camadas arredondadas, céus a dentro, repletas de anjos adoradores. 

Eles cantavam e tocavam instrumentos, exaltando o “Grande Eu Sou”. 

     E a Glória de Deus estava acima deles. E eu podia ver o Trono do Rei 

Jesus. E... o Noivo-Rei já está a caminho...já está descendo entre as nu- 

vens, com toda a sua Glória para receber do Espírito Santo a sua Noiva 

Adornada. E assim as trombetas tocam; e o grande coral Celestial, acompa- 

nhado pelos instrumentistas do Céu, exaltam ao Rei dos reis, próximo aos 

querubins. (Quão magnífico foi vivenciar este momento profético!!! 

MARANATA.). 

     Os quatro anjos Mensageiros do Rei tinham cada qual em suas mãos 

um pergaminho enrolado em cores diferentes. O primeiro entregou em mi- 

nhas mãos (represento a Noiva) um pergaminho branco. E disse que se 

tratava da “Paz de Jesus”, derramada sobre a igreja Fiel. O segundo perga- 

minho era dourado e representa a “Fidelidade de Jesus para com a sua 

Noiva eleita”. O terceiro pergaminho era vermelho e refere-se a “Proteção do 

sangue de Jesus sobre sua igreja”. Enquanto que o quarto era prateado e 

refere-se a “Redenção” (Rm 8.21-30). 

     Disse o Espírito Santo: 

     “- De glória em glória se chega ao Pai”. 
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     Então, o meu Espírito foi sendo levado juntamente com os quatro anjos 

mensageiros, voando entre as vinte e quatro camadas redondas, onde esta- 

vam os componentes do grande coral de anjos. Fui subindo, subindo, até 

que eu cheguei ao topo onde estava o resplendor da Glória de Deus, diante 

do Trono de Deus e do Cordeiro (Ap 22.3). E como Noiva, emocionada, eu 

podia sentir que o Noivo estava ao meu lado segurando a minha mão; sendo 

sua presença esplendorosa em Luz. E o mais fantástico é que eu me sentia 

atraída pelo Trono do Noivo-Rei, devido a sua magnífica beleza (nunca como 

humana vi algo igual). O meu desejo curioso foi de tocar no Trono, que era de 

ouro maciço; estofado, aveludado, bordado com fios de ouro. Maravilhoso!!! 

Porém, havia um campo de força de Luz, formado pela “Shekinah de Deus” 

(*a glória visível de Deus; Luz Divina; a glória de Deus manifesta), tipo força 

elétrica. Sendo que ao me aproximar daquela camada de força, senti peque- 

nos choques elétricos, e assim tive temor. 

     Ao presenciar minha atitude e conhecendo o desejo do meu coração, 

ouvi o Noivo Jesus me dizer: 

     “- Amada, ainda não é o momento de tocar o meu Trono. E ao tocá-lo 

agora, certamente morrerás. Porque ainda tens vida terrena; e nenhum ser 

humano pode resistir à glória do Meu Trono; Embora, quando quero, posso 

me assentar nele e pegar no colo os meus amados”. 

A Sala de Homenagens - O Resgate da Igreja Primitiva 

    Entrei na “Sala de Homenagens” do Céu. Vi anjos estrategistas que 

receberam ordem de Jesus para virem até a terra e condecorar diversos 

ministérios da terra que estão cumprindo com as ordenanças do Reino. 

    Aqueles anjos-estrategistas estavam vestidos com roupas rosas, sendo 

que as calças eram afofadas. Estavam calçados de sandálias de couro re- 

vestido em ouro, e com cintos acetinados em um tom rosado mais escuro. E 

alguns deles traziam em mãos as placas de “Honra ao mérito”. Sendo as 

mesmas designadas como forma de homenagem para diversos ministérios 

de Deus na face da Terra, que tem cumprido o seu papel de Noiva fiel. 

    As placas de honra se estendem a diferentes denominações cristãs. 

Pois me disse o Espírito Santo que cada ministério levantado por Ele, em 

nome de Jesus, é um dos Exércitos dos céus representado na Terra. Sendo 

que a cada “ministério revelado” por Ele, tem anjos dos céus com funções 

especificas de atuação na Terra. E a união dos filhos eleitos, em Cristo 
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Jesus, o autor e fundamento da nossa fé é de suma importância, para que 

ocorra o “Grande e Último Avivamento” (Não se trata aqui da defesa do 

ecumenismo. Pois a Noiva fiel - diz o Senhor, sabe discernir o corpo de 

Cristo). 

     Disse também o Espírito Santo, que o resgate das virtudes e conduta da 

igreja primitiva é essencial nos últimos dias. Sendo fundamental a multiplica- 

ção (na plenitude do Espírito Santo) da Paz e harmonia entre os irmãos; a 

multiplicação do temor a Deus; da sabedoria; da obediência; da unanimida- 

de na oração e súplica; multiplicação do amor e do repartir do pão. 

O imenso Navio do Avivamento 

    Depois vi um imenso Navio, cerca de três vezes maior do que um luxuo- 

so cruzeiro. Embora eu tenha discernido que proporcionalmente, no mundo 

espiritual seja ainda muito maior. Notei então, que havia muitas pessoas 

dentro do Navio, de vestes brancas; e marinheiros que resgatavam vidas no 

mar que estavam se afogando. 

    Era aquele navio todo branco e prateado, e tinha três andares. A proa era 

muito larga e havia um sinal naquele imenso navio. 

    Estavam esculpidas duas tábuas em ouro, tipificando as “Tábuas do 

Avivamento”. E tinha um enorme anjo que hasteava a bandeira daquele navio, 

cuja haste da bandeira ultrapassava as nuvens, e estava conectada a “Sala 

do Trono de Deus”. 

    Então pude ver que anjos nas dimensões dos céus tocavam trombetas, 

e que o piloto daquele imenso “Navio do Avivamento” era o próprio Senhor 

Jesus. Sendo o Espírito Santo a “bússola de orientação”, e o destino é a 

eternidade Celeste e gloriosa. O discernimento espiritual deste navio refere- 

se a “Grande Obra de Avivamento” que acontecerá sobre a face da Terra. 

    A obra do Espírito Santo é Única. E Ele opera como quer; basta buscar- 

mos em santidade. Há faróis e mais faróis de luzes que se acendem quando 

há noite, e também de dia, porque a Luz divina é que move e moverá o 

imensurável “Navio do Avivamento”. 

Anjos dançando no Céu 

    Vi que milhares de milhares de anjos no Céu dançavam alegremente 

como forma de adoração; e milhares de estrelas emitiam seus brilhos como 

forma de concordância com as danças dos anjos no ares Celestiais. 
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     Harmonicamente, estes anjos dançavam formando duas fileiras imen- 

sas. E cada anjo tinha em mãos sete fitas coloridas, nas cores do arco da 

aliança e os seus pés brilhavam como o ouro. E aqueles anjos dançavam 

diante do Trono de Deus, o Rei da Glória. 

     Então dois Serafins da adoração, louvavam a Deus cantando melodias 

com zunidos estridentes, enquanto outros anjos dançavam. Notei que as 

notas musicais eram condensadas em ouro com o sopro do que estava 

assentado no Trono; E a melodia da adoração do Céu se estendia sobre 

todos os povos santos da Terra. Então de maneira contagiante, os “Exérci- 

tos de Dançarinos da Terra (dança profética)”, também dançavam alegre- 

mente tal qual a dança dos anjos do “Exército de dançarinos do Céu”. Era a 

dança dos dois Exércitos de Deus! 

     Ao presenciar esta dança fiquei maravilhada e comecei a chorar. São 

magníficas as coisas do Reino de Deus!!! Deus, diante da sua majestosa 

grandeza se importa conosco. 

    “Fez lembradas as suas maravilhas; piedoso e misericordioso é o Se- 

nhor” (Sl 111.4). 
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Capítulo XIII 

  Outras Experiências   
  de Arrebatamento - Três mulheres  
  juntas no Céu 

     “Eu Sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que 

era, e que há de vir, o Todo Poderoso” (Ap 1.8). 

Os vinte e quatro anciãos diante do trono de Deus 

     Certa noite, presenciei os “Vinte e Quatro Anciãos” diante do Trono de 

Deus. 

     Eu me encontrava em reunião de oração com o “Povo de Deus”, num 

templo em Minas Gerais - Brasil. O mover do Espírito Santo ali estava inten- 

so e imensurável, de forma que estremecia o meu coração; veio sobre mim 

uma unção especial do óleo do Espírito Santo... e algo esplendoroso me 

aconteceu: Fui arrebatada a dimensões Celestiais (esta foi uma das primei- 

ras experiências de arrebatamento que recebi). 

     Enquanto adorava o Senhor, ainda de pé, o meu espírito foi sendo levado 

aos céus, até que a Glória de Deus me alcançou por completo, e o meu 

corpo não resistiu e caiu. 

     Fui trasladada diretamente à “Sala do Trono de Deus”, e vi que o que 

estava assentado no Trono era semelhante a uma pedra que brilhava muito, 

(como relata em Apocalipses 4.3) 

     Vi também os “Vinte e Quatro Anciãos” prostrados com suas cabeças 

sobre o piso vitrificado, semelhante a cristal. E as suas coroas eram coloca- 

das por eles, a sua frente, no “mar de vidro”. 

    “Os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava assenta- 

do sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o sempre; e lançavam as 

suas coroas diante do trono dizendo: Digno és, Senhor, de receber Glória, e 
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honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e 

foram criadas” (Ap 4.10 e 11). 

    Eu chorava de molhar o piso, e às vezes gritava à medida que via. Meu 

coração estava acelerado. Lembro-me que tantas vezes eu havia suplicado 

ao Pai para ver a sua Glória. Eu já havia sido, por aqueles dias, arrebatada a 

outros lugares Celestiais, num dos “Grandes Palácios do Rei”, mas não 

tinha ido à Sala do Trono. 

    Foi magnificamente lindo ver a adoração dos Vinte e Quatro Anciãos 

diante do Trono de Deus e do Cordeiro. Senti um temor muito grande. 

    Em dado momento fui atraída até os pés de Jesus, que estava assenta- 

do sobre o Trono (“... suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se 

à destra do trono de Deus” – Hb 12.2). Eu chorava sobre os seus pés, e Ele 

acariciava a minha cabeça. À medida que Ele me tocava, a minha carne 

estremecia pavorosamente, de maneira temível. 

    Então, em seguida, já me via como uma “criança pequenina “ no colo do 

Pai Celeste que me pegava com carinho. Ele me disse: 

    “- Quando você nasceu houve festa aqui no Céu. Pois nasceu mais uma 

profetisa.” 

    Em seguida (na plenitude do tempo de Deus), o Pai entregou-me nas 

mãos de vários profetas, homens valentes da bíblia, que estavam enfileirados; 

e eu passava de mão em mão. E entre os que me pegavam, o meu espírito 

através da ação do Espírito Santo em mim, pode identificar: Moisés, Ezequiel, 

Isaías, José, Noé, entre outros. 

    Dali, já crescida, com cerca de doze anos de idade (data quando aceitei 

a Jesus como meu Salvador), vi que eu fui levada ao Gólgota, lugar onde 

Jesus foi crucificado. Presenciei o momento em que Jesus expirou, após ter 

entregado o seu Espírito nas mãos do Pai. E houve trevas, relâmpagos e 

estrondos. E quando a Terra estremecia, ocorrendo terremotos, eu vi mortos 

sendo ressuscitados. 

    “E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis 

que o véu do templo se rasgou em dois, de alto abaixo; e tremeu a terra, e 

fenderam-se as pedras; E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos 

santos que dormiam foram ressuscitado; E saindo dos sepulcros, depois da 

ressurreição Dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos” (Mt 27. 

50 a 53). 
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     Vi também Lúcifer, apressado. E enganosamente ele comemorava a vi- 

tória. Nisto, vi então Jesus no Inferno, e o seu retorno com as chaves da 

morte e do inferno em suas mãos. (Jesus sofreu pela humanidade fisicamen- 

te e espiritualmente; por isso, embora não tivesse pecado, o seu espírito foi 

levado ao inferno, estando sobre ele toda a iniquidade de nós todos - Isaías 

53) 

     Naquele momento, olhei para o alto, nos céus e vi um grande “Exército 

da Cavalaria dos anjos de Deus”. Eles aguardavam o retorno de Jesus do 

inferno. E eu ouvi: 

     “- Desde a eternidade você presenciou a crucificação de Jesus” (Ef 1.3-4). 

     Ainda naquele encontro Celestial e majestoso, o meu espírito foi levado 

a um “Salão de Festas do Céu”. Eu presenciei as comemorações no Céu, 

com Jesus já Glorificado. E, no Céu, os anjos cantavam, dançavam e toca- 

vam instrumentos. Havia alegria, muita alegria. E Jesus, já Glorificado, mos- 

trava as chaves da morte e do inferno, conquistadas por Ele através da morte 

de cruz. 

   “E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. 

Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno” (Ap 1.18). 

    Em seguida, eu vi anjos guerreiros, estrategistas que lideram as bata- 

lhas. Jesus começou a cumprimentar estes anjos guerreiros. Entre eles, ali 

eu também estava. Ao cumprimentar-me vi nas mãos de Jesus as marcas 

dos cravos, devidos o seu sofrimento na cruz. E quando Ele tocou a minha 

mão direita, percebi que ficou selado na palma de minha mão a “Estrela de 

Davi”; ficando reluzente a marca. 

    Jesus então me disse: 

    “- Assim como vês agora esta festa no Céu, toda vez que um pecador se 

arrepende dos seus pecados, novamente acontece festa no Céu, como esta. 

E quando tu ganhares vidas para mim virás aqui, em espírito, e serás conde- 

corada por mim”. ALELUIA!!! 

   “Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arre- 

pende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arre- 

pendimento”.  (Lc 15.7). 

    Deus me permitiu ver tudo isso que narrei, retrocedendo o meu espírito 

ao momento em que confessei e me rendi a Jesus como meu Salvador e 
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entendi o sacrifício Dele na cruz do calvário. Ele também me permitiu ver o 

meu passado ainda informe (o qual não me foi permitido aqui revelar - II Co 

12.2-4) e mostrou-me situações futura (Ef 1). 

     O Espírito Santo me permitiu discernir que quando o pecador se arre- 

pende, mesmo embora ele não veja o que acontece no reino espiritual, o seu 

espírito sente e vê o sacrifício de Jesus. Pois o seu espírito que é eterno, é 

levado ao Gólgota (Na plenitude do tempo de Deus), para presenciar o sacri- 

fício de Jesus na cruz. Por isso há quebrantamento e choro. Tudo se faz 

novo. É nascer de novo para a vida eterna com Cristo Jesus. 

     A Bíblia relata que “Jesus foi morto desde a fundação do mundo” (Ap 13. 

8b). Portanto não há tempo cronológico para Deus. Deus é constante em 

Glória, Majestade e Poder. Ele é Deus do ontem, do hoje e sempre será 

Deus. Ele é Eterno e Imutável. 

     Jesus, o filho primogênito do nosso Pai Celeste, é perpétuo Rei. Ele 

pode nos fazer retroceder ao passado, para nos curar e nos reajustar nEle; 

assim como pode atuar no presente; e também pode nos levar, em espírito, 

para ver o futuro, que há de vir. Jesus não é limitado ao passado, ao presen- 

te, e, nem ao futuro (Cl 2: 1-10). 

Encontro com três filhas de Deus 

- Fomos arrebatadas juntas às dimensões Celestiais 

    “Põe-te à Porta da casa do Senhor, e proclama ali esta mensagem: ouvir 

a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para 

adorardes ao Senhor” (Jr 7. 2). 

    O Espírito Santo de Deus testificou-me que eu deveria procurar três ir- 

mãs intercessoras, pois Ele se manifestaria a nós de maneira especial. 

    Estas irmãs são amadas de Deus. E embora não estejamos mais no 

mesmo ministério - pois Deus confiou a mim esta outra missão - nos encon- 

tramos para orar algumas vezes direcionadas pelo Senhor, através dos dons 

espirituais. 

    Antes de reunirmos, enquanto eu me consagrava para aquele encontro, 

Deus falou comigo. E a mim foi revelado ler e meditar no livro de Neemias, 

capitulo três; que retrata a reedificação dos muros e reparação das portas de 

Jerusalém. E o Espírito Santo me dizia: 

    “- Abrirei portas para vós; entrareis e contemplareis a minha Glória. Vós 

sereis usadas para restaurar vidas.” (Balizada nestas palavras compreendi 
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que Deus nos arrebataria às dimensões Celestiais, porém, guardei em meu 

coração). 

      A palavra de Deus relata a respeito da Nova Jerusalém: 

      “E tinha um grande e alto muro com doze portas, e, nas portas, doze 

anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos de 

Israel”. 

      “Da banda do levante, tinha três portas; da banda do norte, três portas; 

da banda sul, três portas; da banda do poente, três portas” (Ap 21. 12 e 13). 

      O Espírito Santo também havia me revelado a respeito destas três ir- 

mãs, focado no “Ministério dos anjos”. Disse-me que cada qual é, para Deus, 

como que na virtude de “anjo” (mensageiro). Sendo que uma tem virtude de 

“Anjo Guardião do Tesouro de Deus”, outra, virtude de “anjo que cuida do 

Jardim de Deus (vidas), e a outra: virtude de “Anjo Espião e Encorajador”. 

(Mediante uma pequena reflexão a respeito da vida espiritual destas irmãs, 

pude verificar que há atitudes comportamentais, no dia a dia, que compro- 

vam tais nomeações divinas - Ap 3.14). 

      O interessante é que guardei estas revelações no meu interior e não 

revelei a elas quando nos encontramos. O Espírito Santo me fez calar. Ele 

me disse que eu não deveria ser sugestiva, e sim, deveria aguardar o Seu 

mover (Posteriormente, compartilhei com elas). 

      Ao chegarmos próximo a porta do apartamento de uma das irmãs onde 

nos reuniríamos, percebi a presença de dois anjos que cuidam de sua famí- 

lia. Não relutei em cumprimentá-los. Pois, tive completa certeza de que Deus 

estava aprovando o nosso encontro. E, ao entrar, presencie a chegada da 

“nave”(tipo um helicóptero), do arcanjo Miguel. 

      Ao iniciarmos a reunião, ainda no clamor pelo sangue de Jesus, o Espí- 

rito Santo mostrou a uma irmã um objeto, tipo uma carretilha, que fazia 

descer do Céu uma grande quantidade de corda de ouro. Tal visão se com- 

pletou quando o Senhor me revelou que nossas mãos foram unidas com 

cordão de quatro dobras. 

      Depois o Senhor me fazia ver que estávamos dentro do “Tabernáculo de 

Deus”, nos Santos dos Santos. 

    “(...)Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles 

habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será 

o seu Deus” (Ap 21.3b). 
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     Logo após o clamor fomos arrebatadas ao terceiro Céu. Para aquelas 

irmãs era novidade o arrebatamento, todas juntas, de uma só vez! (a terceira 

irmã serviu de testemunha, mesmo que, não vendo, obteve revelações do 

Espírito Santo e creu). 

     Disse Jesus em oração ao Pai pelos discípulos: 

     “Não são do mundo, como Eu do mundo não Sou. Santifica-os na verda- 

de; a Tua palavra é a verdade [...] e Eu dei-lhes a Gloria que a Mim me deste, 

para que sejam um, como Nós somos Um. Eu neles, E Tu em Mim, para que 

sejam perfeitos em unidade[...] Pai, aquele que me deste quero que, onde 

eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha Glória que 

me deste; porque tu me hás amado antes da criação do mundo” (João 

17:16,17,22-24). 

     Tínhamos plena convicção de que o Espírito Santo de Deus nos condu- 

zia a sua Majestosa Glória. 

Recamaras do Rei 

    Enquanto esperávamos o Rei autorizar a nossa entrada na Sala do Tro- 

no, nós contemplávamos, paulatinamente, cada formosura daquela Sala de 

Espera. 

    Estávamos assentadas junto a uma mesa redonda. A toalha era branca 

e bordada em fios de ouro. Havia bordados de uvas e pães, e o barrado 

também era de ouro. E uma luz resplandecente reluzia sobre nós. 

    Sobre a mesa estava o castiçal aceso, com suas sete chamas, onde 

nós aquecíamos nossas mãos, quando então uma daquelas irmãs disse 

entusiasmada: 

    “- O fogo aquece nossas bocas”! 

     E, ao olhar para ela (no Céu), exclamei maravilhada: 

    “- Sua boca tem fogo”! 

    Foi maravilhoso!!! Nós três ríamos do fato enquanto os anjos designados 

para aquela recamara simplesmente nos observavam. 

    Ainda na “Recamara do Rei”, um outro anjo trouxe um livro onde deverí- 

amos assinar os nossos nomes em cujas linhas já estavam escritos os 

respectivos sobrenomes, correspondentes ao nosso nome que está no Livro 

da Vida!!! Ficamos maravilhadas! 

    E o Espírito Santo de Deus, disse que a uma das irmãs será permitido 

conhecer o seu sobrenome Celestial ainda em vida. 
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     Cada sobrenome Celestial, escrito na linguagem do Céu, tem um signi- 

ficado, que a nós foi revelado. O significado do sobrenome da irmã, na virtude 

de “Anjo Guardião do Tesouro de Deus” é: “A Bem-aventurada”; O da irmã, na 

virtude de “Anjo que cuida do Jardim de Deus” é: “Terra de Ouro”; e o da outra 

irmã na virtude de “Anjo Espião e Encorajador” é: “Fonte de Deus”. 

     “Este dirá: Eu sou do Senhor; e aquele se chamará do nome de Jacó; e 

aquele outro escreverá com a sua mão: Eu sou do Senhor; e por sobrenome 

tomará o nome de Israel. E quem chamará como Eu, e anunciará isto, e porá 

em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anun- 

ciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir” (Is 44. 5 e 7). 

     “(...) e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o 

qual ninguém conhece senão aquele que o recebe” (Ap 2.17b). 

Entramos na Sala do Trono 

    “O meu amado fala e me diz: Levanta-te, amiga minha, formosa minha, 

e vem” (Ct 2.10). 

     Através de uma porta aberta na “Sala da Recamara”, vinha-nos um cla- 

rão muito forte e nesta porta havia um “anjo guardião”. Discernimos que esta 

porta dá acesso à Sala do Trono. Nos alegrávamos, pois sabíamos que ali 

estava a Glória de Deus, embora ao mesmo tempo estivéssemos com muito 

temor. 

     Em todo o tempo podíamos ouvir os instrumentos e louvores ao Rei 

Jesus. 

     Fomos convidados por dois anjos a adentrarmos pela porta que dá pas- 

sagem para a Sala do Trono. Nossos olhos brilhavam!!! Estávamos apaixo- 

nadas pela magnífica Glória do Papai. 

     Uma das irmãs estava perplexa pela beleza do teto, que brilhava. Era um 

brilho cristalino e resplandecente, da união de muitas “Estrelas de Davi”. (O 

interessante é que aquela irmã, embora não conseguisse ver, nós, demais 

irmãs, víamos o comportamento do seu espírito no Céu. Pense que, se ela 

não via e se regozijava em espírito, que diríamos nós, o quão perplexas 

ficamos em poder ver a admirar aquele Local Celestial!!!) 

     O Trono de Deus estava naquela Sala... e Ele nos observava. Vimos a 

orquestra Celestial e os cânticos dos anjos. E os quatro “Seres Viventes” 

sobrevoando diante do Trono. Cantamos juntamente com os Anjos do Céu 
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um louvor respaldado no livro de Isaias 6:1-3: “Eu vi o Senhor, num alto e 

sublime Trono (...)”. 

      Os instrumentos Celestiais são todos de ouro. Como é linda a “Harpa de 

Davi”. Suas cordas são compostas de pequenas pedras preciosas, em diver- 

sidades de cores. Uma das irmãs tocou num violino de ouro e admirava com 

a sua exuberante forma. 

      Anjos dançavam engrandecendo o Senhor dos Exércitos. Eles tinham 

fitas coloridas nas mãos. Suas vestes se movimentavam levemente, como 

que flutuando, enquanto dançavam. 

      As cortinas daquela sala eram de linho fino, bem trabalhadas e compri- 

das, devido o pé direito ser alto. Pude observar algumas cores daquelas 

cortinas, como: verde, azul, carmesim, branco bordada em fios de ouro. E 

cada cortina era ligada uma com a outra. 

      O que vimos nos fazia lembrar as dez cortinas do tabernáculo, que está 

relatado a seguir: 

      “Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o 

tabernáculo de dez cortinas, de linho fino retorcido, e de pano azul, e de 

púrpura, e de carmesim, com querubins; da obra mais esmerada, as fez. 

(...) E ligou cinco cortinas, uma com a outra. Depois fez laçadas do fio azul 

na borda da ultima cortina do primeiro agrupamento; assim também fez na 

borda da primeira cortina do segundo agrupamento” (Ex 36. 8 e 11). 

      Uma das irmãs, cujo sobrenome Celestial é: “Fonte de Deus”, entrava 

entre as cortinas, observando suas belezas inigualáveis. E, em dado mo- 

mento dois anjos entraram. Um deles era “Anjo da Anunciação”. Este abriu 

um pergaminho de ouro. Ali constava uma mensagem de Deus para uma das 

irmãs. 

Fomos à Sala do Banquete 

    Nossos olhos brilharam ao observarmos as cadeiras, os talheres e a 

toalha da imensa mesa do banquete (a qual não víamos o final de uma das 

suas cabeceiras). 

    As cadeiras tinham estofado vermelhos e bordados em ouro. Os talhe- 

res e os guardanapos estavam personalizados com os nossos nomes. Os 

pratos eram brancos e contornados em ouro, no fundo e nas bordas. As 

taças de vinho eram de cristais; e os vasilhames de prata. 

    Havia sobre a mesa, pães, vinho, uvas e maná. E os anjos nos serviam 

trazendo os alimentos vindos da sala ao lado. 
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     Na cabeceira da mesa estava o “Trono de Deus”. O Rei dos reis se fazia 

presente ali, para cear conosco. Também estavam assentados à mesa an- 

jos, como, o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. 

     Na mão direita do Rei esta um grande Anel de pedra preciosa vermelha. 

É belíssimo e serve para selar corações. O Rei, naquele momento, selou o 

coração de uma das irmãs, e ela confirmou, pois também viu. E a outra irmã 

se ajoelhou segurando a mão do Rei. Ele tocou com o anel em sua testa e 

em seu coração (Ap 22.4). 

    “Porque todas quantas promessas há de Deus são nEle (Jesus) sim; e 

por Ele o Amém, para a glória de Deus, por nós. Mas o que nos confirma 

conosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e 

deu o penhor do Espírito em nossos corações” (II Co 1. 20 a 27). 

     Na terceira cadeira da mesa do banquete estava assentada a irmã na 

virtude de anjo “Espião e Encorajador”. Ela foi condecorada com um manto 

azul de bordados prateados; recebeu também um brasão de honra ao méri- 

to. 

     “(...) A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes 

de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se 

adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias” (Is 61. 

10 b). 

     Em dado instante vi que próximo ao Trono Reluzente estava o “Leão da 

tribo de Judá”. Ele colocou uma coroa em mim (Ap. 5.5). 

O Imenso Jardim e o Viveiro do Rei 

     Próximo aquela porta havia um anjo que tocava trombeta. A irmã: “Terra 

de Ouro”, foi à frente. Pois o Espírito Santo me revelou, naquele instante, que 

o espírito dela conhece o caminho muito bem. 

     Ao lado do anjo, ela entrou num grande jardim do “Palácio do Rei”. As 

flores são muito grandes; maiores do que nós. Algumas parecem com giras- 

sóis. Há um viveiro de mudas de plantas raras, como orquídeas. E um “anjo 

ancião”, juntamente com outros anjos cuidam delas. 

     Naquele Viveiro tinha uma grande orquídea azul, que media cerca de 

sessenta centímetros. Ela me observava. E em dado momento brincou co- 
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migo jogando, de sua “boca” (sim ela tinha boca), uma gota d.água no meu 

rosto. 

     Aquelas plantas se movimentavam em adoração a Deus, e sorriam para 

nós. A irmã: “Terra de Ouro” conhecia bem aquele jardim. E em dado momen- 

to, enquanto eu estava no Viveiro, percebi de longe que ela estava dançando 

entre os lírios brancos. Eles dançavam e sorriam para ela, demonstrando 

intimidade. Então a indaguei: 

     “-Você está dançando entre os lírios”? 

     Ela disse: “-Sim, eu estou dançando” (Suas vestes eram brancas e roda- 

das). 

     “O meu amado é meu e eu sou dele; ele apascenta o seu rebanho entre 

os lírios” (Ct 2.16). 

    Aquele jardim é regado por gotas de orvalho vindo do “Rio da vida”. Um 

anjo deu mel, produzido do néctar das flores daquele jardim, para uma das 

irmãs, “ A Bem-Aventurada”. Era para a sua saúde física! 

    A outra irmã: “Fonte de Deus”, encontrava-se cansada. De repente, se 

direcionou rapidamente até o “Rio da vida” (local conhecido e visitado em 

espírito, por ela). 

    “Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, 

fonte selada” (Ct 4.12). 
 

    Entramos e nos banhamos naquele rio cristalino, cuja nascente advém 

do Trono de Deus. O fundo do “Rio da vida” é todo revestido de pedras preci- 

osas, como: diamantes, rubis e esmeraldas. 

    Há uma porta pequena, de ouro, dentro do “Rio da vida”, entre aquelas 

pedras preciosas. Tive a curiosidade de abri-la. Porém aquele não era o 

momento designado por Deus (creio que em outro momento o Senhor me 

permitirá ver os mistérios que estão além daquela porta). 

    À beira do “Rio da vida” há flores lilás como Hortência. E ao sairmos de 

dentro dele, nossas vestes brancas saíam secas. 

    Depois, a irmã: Terra de Ouro” nos chamou: 

    “- Vejam a Árvore da Vida”! 

    A Árvore da Vida é frondosa. E no tronco há pó de ouro. Ela tem vida e 

órgãos de sentido semelhantes ao dos humanos. Seus frutos são diferencia- 

dos, em forma e cores, e são grandes. Não precisávamos pegá-los, pois 

estes vinham até nossas mãos. Ríamos muito devido o comportamento da 
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irmã: “Fonte de Deus”, pois ela comia com muita pressa. Queria mais e mais 

daqueles frutos saborosos. 

     “E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro com cristal, que proce- 

dia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra 

banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu 

fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. (...) 

bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro para 

que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta” (Ap 

22.1, 2,14). 

     O Ancião, Coordenador do grande “Jardim Celestial” abraçou a irmã: 

“Terra de Ouro”, que estava debaixo da “Árvore da Vida”. Ele abriu um peque- 

no Livro de instruções, contendo informações de como cuidar do Jardim de 

Deus (vidas espirituais geradas na Terra). Ao seu lado estava a irmã: Bem- 

aventurada. Eu me encontrava num ângulo um pouco distante delas (mais 

próximo do Rio da vida). Foi então que percebi que um objeto estava dentro 

do livro. Perguntei a elas o que era. E me disseram que era uma bússola, 

para que ela pudesse se orientar, devido a grande extensão do jardim. 

Sala do Tesouro Celeste 

     Saímos daquele lugar e caminhamos rumo a outra porta de Luz. O Espí- 

rito Santo me orientou, dizendo: “- Deixe a Bem-Aventurada: “Anjo Guardião 

do Tesouro de Deus” conduzir. Pois ela conhece bem o local que está depois 

da porta. Vi então que o anjo segurava a sua mão (o interessante é que o 

local Celestial no qual o espírito de cada irmã tem intimidade, condiz com a 

nomeação da virtude do “nome do Anjo Mensageiro - e do “sobrenome 

Celestial”, recebido por elas). 

     Passamos por aquela porta. E na entrada havia um lindo aquário cheio 

de peixes ornamentais, coloridos, e de diversos tamanhos e formas, porém 

grandes. E o Espírito Santo me disse que não seria ali que ficaríamos. E a 

irmã: Bem-Aventurada confirmou. Continuamos a andar, guiadas pelo anjo. 

Então aquela irmã disse: 

     “- Venham aqui e vejam”! Pois, chegamos à Sala do Tesouro”. 

     Na Sala do Tesouro vimos à “Arca da Aliança”. Ela estava repleta de 

pedras preciosas brancas e grandes. Cada qual deveria pegar sua pedra. 

Peguei a minha, e ao colocá-la rumo a Luz Forte, refletia as cores do arco 
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celeste (tipificando aliança: Sinal do Concerto entre Deus e a terra - Gn 

9:13). Eram pedras belíssimas!!! 

     Depois, nos posicionamos com o ombro, cada qual num dos cantos da 

Arca, junto às varas que ela tem; assim como os levitas a carregaram nos 

ombros da casa de Obede Edom, para Jerusalém (ICr 15.15). 

     Passados alguns instantes, a irmã “Bem-aventurada” disse que nos eram 

dadas às orientações para retornarmos para o mundo físico. A porta de saída 

já estava aberta e o Anjo, Guardião daquela porta, já nos aguardava. E as- 

sim, a “Carruagem do Céu”, com seus cavalos brancos, estava do lado de 

fora a nossa espera.(*lembrando que víamos as mesmas coisas ao mesmo 

tempo). 

     O Interessante foi que a irmã “Fonte de Deus” demorava sair. Queria ficar 

um pouco mais... porém era chegada a hora. Então, a tomei pelas mãos e 

saímos. 

     Entramos na Carruagem e chegamos novamente ao apartamento da irmã: 

Bem-aventurada. 

     Havia um tapete vermelho, bordado em ouro; e o Trono de Deus estava 

conosco no meio da sala de sua residência. Aleluia! 

     “E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta cuja face 

está para o lado do oriente. E levantou-se o Espírito e me levou ao átrio 

interior; e eis que a Glória do Senhor encheu o templo. (...) e um homem se 

pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu Trono 

e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de 

Israel para sempre” (Ez 43.4,6b,7). 

Na Biblioteca do Céu 

     Certo dia, o meu espírito foi conduzido até a “Biblioteca do Céu”. Assen- 

tei-me junto ao “computador de ouro” que fora designado para que eu pudes- 

se digitar informações do Reino. 

     Percebi que um livro foi colocado sobre a mesa do computador do Céu. 

Este havia acabado de sair do ”fogo” (tipificando provado e aprovado). Obser- 

vei sua grossura em páginas. Os dizeres, escritos nesta carta-livro, foram 

aprovados pelo Senhor. 

     No Céu há uma hierarquia de anjos que trabalham para que determina- 

das situações sejam concretizadas. E na lateral estavam reunidos em uma 
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mesa redonda, “quatro anjos anciãos”, que fazem parte do “Conselho do 

Céu”. E eles estavam para decidir qual o melhor nome para esta Carta-livro. 

     Depois o “Anjo Mestre da Sabedoria” me disse que cada tecla do com- 

putador do Céu, no qual eu digito, tem um significado. Ele então me mandou 

digitar a letra P. Algo fantástico e tremendo me sucedeu. Bastou um simples 

toque e eu me vi na “Sala dos Pintores de Deus”. 

Sala dos Pintores do Céu - Um sonho profético 

     Esta sala é um tanto quanto diferente do tradicional humano, porém 

repleta de bom gosto e criatividade. 

     Assentei-me próximo a um cavalete contendo uma tela. Os pincéis são 

muito grandes (cerca de setenta centímetros), e ficam dentro de um barril de 

vinho. 

     A sala é toda arredonda. Há janelas retangulares de vidro, cujas abas se 

abrem formando nuanças coloridas e cintilantes contendo as cores do arco 

da aliança. E dali é que vem a tinta para pintar. 

     O teto é todo aberto e pode-se ver as estrelas. E dentro da sala há 

pequenas “Naves transparentes”, com formato triangular. Os artistas entram 

nestas Naves e transportam-se para outros lugares Celestiais em busca de 

inspiração. 

     Foi me mostrado que o artista pinta “além do que se vê”. Ele precisa 

captar a essência do que se propõe a pintar para que a pintura inspire vida. 

     Há nesta sala “Um Ser Vivente com Sete Faces” que lidera os “Pintores 

de Deus”. Ele é ser diferente de semblante estranho para nós humanos. 

Trata-se de sete seres em um só (sete equivale a perfeição; Deus é perfeito, 

e tem sete espíritos - Ap 5. 6). 

     Entendi que para se pintar à essência, é preciso perfeição. Pois Deus é 

perfeito. (Discerni que eu sou uma aprendiz das “Artes de Deus”) Aleluia! 

     Este ser vivente tem sete faces iguais, cada qual com um par de olhos. 

Cada face é sobreposta à outra, de maneira que forma um grande Ser. Nas 

costas deste Ser, cujas vestes São longas e brancas, há fixado sete asas 

interligadas, de maneira que forma uma só. 

     Ao lado deste “Grande Ser de Sete Faces”, líder da “Sala dos Pintores 

do Céu”, estava o seu ajudante. Este tem grandes olhos, e no seu ventre 

passava rapidamente um rolo de informações. 

 

   *Nota:  Fui conduzida até esta sala para ver as figuras essenciais (espada,  

candelabro e arca) que comporia a capa deste livro (1ª edição)  para eu pintar, 

 a posteriori, com a finalidade de fazer o layout da capa. 

 

     No outro dia, após este arrebatamento, fui surpreendia por um sonho 

concedido pelo Espírito Santo de Deus a uma jovem mulher. Esta falou-me, 
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assim: “que havia sonhado comigo, e que parte da minha face, na região da 

boca, havia uma pintura que formava nuanças cintilantes nas cores do arco- 

celeste, em suas sete cores.” 

     Glorifiquei a Deus pela testemunha que ele me enviou. E comentei com 

ela a respeito do meu espírito ter sido arrebatado à “Sala dos Pintores do 

Céu”, e a abordei dizendo: “Tais nuanças coloridas e cintilantes, nas cores 

do arco-celeste que você viu, são encontradas nas janelas desta sala cita- 

da”. 

     O Espírito Santo tem levantado os seus ”filhos pintores” a retratar atra- 

vés da arte, as maravilhas do Reino Celestial. 

     É relevante ressaltar que: A Noiva fiel tem acesso ao Reino Celeste, 

através da obediência e consagração ao Senhor. E Ele te convida amado 

leitor: 

     “- Prepara-te. Venha e Veja”! 
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Capítulo XIV 

Os amigos do Noivo anunciam: 

      Aí vem o Noivo! 

E o Noivo diz: “- SAI para o Grande Dia do Avivamento”. 

     Finalizando o meu propósito com Deus de subir ao terceiro andar de 

minha casa, para ouvir e escrever os recados do Noivo Jesus, a respeito 

desta Carta-Livro, novamente recebi informações Celestiais. 

     Notei que no reino espiritual, estavam me aguardando assentado em 

mesas redondas, “Cinco Anciãos do Céu”. Havia também a presença de vári- 

os anjos. E então, um anjo me apresentou várias “Espadas-Estilingue”, com 

cerca de quarenta centímetros de comprimento, contendo tipo um elástico 

arremessador, que partindo da base da lâmina conseguia utilizar a própria 

lâmina como “rampa de projeção” do projétil. E este projétil é justamente o 

que o anjo me apresentou como sendo uma carta, cujo conteúdo é esta 

presente Carta-livro, que, direcionada pelo Espírito Santo será enviado às 

nações. 

     Aquele anjo me ensinou a lançar a Carta rumo a uma direção, que traçada 

no mapa, corresponderia a Europa Ocidental. Estando eu no Estado do Es- 

pírito Santo, no Brasil, este lançar tem um significado profético já que o 

Senhor revelou que o “Pé Direito do Avivamento” está aqui, no BRASIL. 

    Ao chegar a Carta dentro de uma Igreja em outro país, percebi na visão 

espiritual, que aquelas pessoas falam um dialeto que eu no momento desco- 

nheço a tradução. E quando as pessoas liam a Carta, ela se multiplicava em 

várias. Então, as pessoas liam com entusiasmo o “Recado do Noivo Jesus 

para a sua Noiva fiel”. 
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   E “os escolhidos de Deus”, em santificação, ao lerem esta Carta-livro, 

eram levadas em Espírito a passearem pelo Reino Celeste. 

Espada - Estilingue: lança às nações 

a Carta do Noivo Jesus para sua amada 

    Também vi inúmeras e inúmeras espadas-estilingue que deveriam lançar 

a Carta em diversas direções da Terra. Lancei, em espírito, juntamente como 

o anjo, para vários países. E à medida que lançávamos eu ia mencionando o 

nome dos países. 

     *Observação: Para a honra e glória do amado Noivo: Jesus Cristo, este 

mover já aconteceu e está acontecendo. Pois, este livro, ainda na 1ª edição, 

já foi levado á vários países da terra, no qual eu lancei na espada-estilingue, 

juntamente com o anjo do Senhor, nesta visão profética. Além, de pessoas 

que tem lido e copiado gratuitamente os livros nos site a seguir: 

www.noivadejesus.com.br  
 

 

     E o anjo me ensinava que algumas Cartas a serem lançadas precisari- 

am de chaves para abrir a “Espada - Estilingue de Lançamento”; ou então de 

senha. E só com a permissão e ação de Jesus poder-se- ia lançar a Carta. 

     Assim, instruída pelo anjo de cabelos encaracolados e loiros, passei a 

lançar mais Carta através da “Espada - Estilingue” e a proferir os nomes dos 

países nos quais o Espírito Santo estipulava. 

     Em uma das Espadas o anjo me orientou, através do Espírito Santo, a 

digitar na espada cinco números, antes de lançar a Carta. Sendo que antes 

de lançar para certo país cujo cristianismo encontra barreiras, por ser forte a 

religião do hinduísmo, eu vi que, do “Anel de Jesus” (o vi na figura de um 

enorme “Anjo do Senhor”) era lançado flechas de fogo que destruía os portais 

do inimigo. E assim, a espada passava e a Carta chegava à nação designa- 

da. 

     Dando continuidade à visão espiritual percebi que havia um imenso “Exér- 

cito de Lançadores” (pessoas), à beira do mar; eles também lançavam além 

das fronteiras a “Carta do Noivo Jesus para a sua Noiva fiel”, aos confins da 

Terra. À medida que eram lançadas, as pessoas recebiam; mais e mais 

fronteiras foram alargadas. E, mais “filhos de Deus do Exército da Terra”, 

eram usados pelo Espírito Santo para divulgação da chegada do Noivo. 
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     “Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por 

tua possessão” (Sl 2:8) 
 

     *Nota: Deus, verdadeiramente, tem levantado e despertado o seu “Exer- 

cito de lançadores” desta carta-livro. E eu louvo a Deus por cada vida que foi 

tocada por Ele, neste mistério do Reino. 

E os amigos do Noivo dizem: Ai vem o NOIVO! 

    “Aquele que tem a esposa é o esposo; mas o amigo do esposo, que lhe 

assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo [...]” (Jo 3.29). 

Sala da Programação: 
Encontro com cinco “Anciãos Avaliadores do Grande  
Avivamento” 

     Os “Cincos Anciãos do Céu” que eu vi assentado em mesas redondas 

foram encarregados para avaliarem o desempenho da Noiva, nos últimos 

dias, na qual têm buscado pelo Avivamento. (Jl 2; Ez 39.29) 

     Tudo era sondado e medido através de “Aparelhos Sensoriais Energéticos”, 

movidos pela “Shekinah de Deus”. São sensores diferentes dos da Terra, por 

se discernir espiritualmente, que apresentam sinais luminosos nas cores 

verde, amarelo e azul. 

     Os papéis de avaliação usados pelos “Cinco anjos anciãos” eram feitos 

de uma energia imaterial; e embora parecessem papéis ofício terreno, não 

eram feitos de celulose. Eram “computadorizados e digitais”, feitos de “ener- 

gia imaterial”. Sendo também, as canetas de ouro, energéticas, e abastecidas 

pelo “Sol da Justiça” (Jesus). 

     Os anciãos começaram a rir de mim, devido a minha curiosidade pelos 

objetos imateriais que o meu espírito via. Eu queria descrever detalhes de 

tudo; até mesmo das cadeiras de cristais (Cl 1:14-19; Cl 3:1-4). 

     Então, em dado momento, um dos anciãos de cabelos muito longos, 

começou a rir intensamente ao presenciar tamanha curiosidade; era mesmo 

exagerada! Eu me sentia bem com a presença deles. Então cheguei próxi- 

mo ao ancião e perguntei, delicadamente: 

     “- Porque você está rindo de mim?”. Ele segurou a minha mão, carinho- 

samente, com suas mãos que são reluzentes, e disse: 

     “- O que vês é o milésimo do milésimo, de milésimo que a Ti, Noiva, será 

revelado!” 
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    E assim, após falar comigo, eu recebi uma “descarga de unção Celestial” 

vindo das suas mãos reluzentes, e o meu corpo ficou todo irradiado, pela 

Glória de Deus. Então eu chorava emocionada e ao mesmo tempo entusias- 

mada e perplexa com tudo que via. 

    A princípio eu pensava que estava tendo apenas uma visão espiritual 

extensa, porém, aos poucos o meu espírito foi sendo arrebatado a novas 

dimensões Celestes. 

    Depois o segundo anjo ancião me disse: 

    “- Olha! (apontando para os montes verdejantes)” 

    “- O que é que vês”? 

    Eu disse: 

    “- Vejo naqueles montes os Remidos de vestes brancas”. 

    Ele então me disse: “- O que vês é a Jerusalém dos Santos, aguardando 

o Dia da Ressurreição”. 

    Então eu podia vê-los alegremente, cantando e adorando ao Senhor, em 

paz de espírito, caminhando livremente naquele “Lugar Celestial”. Havia tam- 

bém espíritos de crianças que recebiam cuidados de anjos. Eu podia ver 

parentes e conhecidos meus, que já foram para a Glória eterna, passeando 

naquele lugar. Embora, eu não pudesse no momento ir até eles, pois havia 

uma “proteção transparente”, que nos separavam. 

    E assim, tempos depois... eu podia ouvir um “Coral de anjos” cantando 

um lindo louvor, no qual identifiquei algumas palavras: 

    “Quem são estes de brancos vestidos... ressurgiu... ressurgiu... Honra 

e Glória ressurgiu...” 

    Passado aquele instante eu percebi que minha mente foi tocada, sendo 

colocado em mim um “Aparelho Celestial”, ligado à mente de Cristo Jesus. 

Os anciãos também recebiam informações da mente de Jesus e os mesmos 

me conduziam segundo a orientação dEle. 

    Os cincos Anciãos foram escolhidos para me conduzir a outras dimen- 

sões Celestiais. Então, curiosa, perguntei ao terceiro Ancião: 

    “- Quantos Palácios existem no Reino de Deus?” 

    Ele me respondeu que: “Existem milhares de milhares, infinitamente ao 

número do homem. E a Noiva fiel terá a senha para entrar em diversos 

Palácios; sendo que vários deles serão reservados apenas para depois do 

Casamento Real”. 

    Disse-me o primeiro, “Ancião da Sabedoria e do Conhecimento”: 

    “- A Noiva terá língua de Fogo, que lançará labaredas a distância; Entrará 

nos palácios mais luxuosos da terra, e entregará o Recado do Rei Jesus, 
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aos governantes da terra. E todos serão avisados; e ai dos que endurecerem 

os seus corações; serão contaminados pelos seus próprios venenos letais”. 

(Hb 10.15-18) 

     Recebi do terceiro Ancião cinco papéis em “Hebraico Celestial” conten- 

do avaliações a meu respeito, com suas respectivas notas. Depois os “Cincos 

Anciãos” entraram numa “Espaçonave de cristal transparente” e foram para 

outra dimensão Celestial. E a Noiva pode ter acesso, com a permissão de 

Jesus, à espaçonave dos “Anciãos Avaliadores do Avivamento”. É mistério!!! 

     O Espírito Santo me revelou naquele momento que o ancião que riu 

intensamente dado a minha curiosidade segurando em seguida a minha mão 

é João Batista (Mt 3.3);o quarto ancião é João do Apocalipse (Ap 1.1-3);o 

terceiro é Enoque (Hb 11.5);o segundo Moisés; e o primeiro é o Ancião da 

Sabedoria e do Conhecimento (Hb 10.15-16) 

     Disse o Senhor: 

     “- Atentai, Filhos meus, pois agentes da Nova Era são dissimulados e 

tentarão enganar se possível aos escolhidos de Deus, dando discernimento 

errôneos a respeito do Reino Celeste. Buscai ouvir e discernir a voz do Meu 

Espírito Santo. Pois eis que os falsos profetas tentaram levar a glória das 

revelações designadas à Noiva de Jesus para o Príncipe da trevas.” 

     “- Entre no mistério de Deus, Noiva eleita. Acaso deixaria Eu, Noivo, a 

minha Amada Noiva cega ou sem discernimento de Espíritos? Eis que mui- 

tos outros mistérios do Meu Reino ainda serão revelados aos meus escolhi- 

dos. E muitos de vós serão chamados de loucos”. 

    “Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste 

século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? (...) o 

mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os 

crentes pela loucura da pregação” (I Co 1. 20 e 21). 

Doze Rolos Proféticos: O Resgate da Noiva 

     Havia sobre uma “Mesa do Céu”, doze rolos contendo revelação do Rei- 

no de Jesus para a Noiva. E dois anjos me ajudavam: o “Anjo da Sabedoria. 

e o da Revelação”. À frente havia uma “Porta de luz”; sendo que a cada rolo 

aberto, a revelação do mesmo se dava através da abertura da porta reluzen- 

te. Entre os doze rolos recebi a revelação de dois. 

     Peguei o terceiro rolo, e uma luz tenebrosa surgiu da “Porta do Rolo”, e 

eu vi que na sala do controle do inferno havia um anjo caído muito irritado 
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com os seus subordinados de alta hierarquia infernal, por não estarem con- 

seguindo impedir o Avivamento. 

     Vi também, que daquela sala foi despachado novas ordens visando cau- 

sar interferências na justiça da Terra; na assistência à saúde; na educação; 

nas leis contra as igrejas; nas questões civis, no que tange a família; e até 

mesmo nas leis de trânsito; entre outras. 

     Então vi que demônios mais fortes estarão assumindo o controle e co- 

mando nos “governos terrestres”. E eu podia ouvi um deles dizer: “Estes 

humanos são uns fracos” (ele rangia os dentes como forma de deboche). E 

o Espírito Santo me revelou que: para conseguirem sucesso em suas metas 

levarão lideranças mundiais a derramamento de sangue inocente em troca 

de Soberania e Poder; pois sabe este “anjo caído Anti-Avivamento”, que o 

homem anseia por poder. 

     Depois peguei o nono rolo, e ao utilizar uma “caneta espiritual”, toquei no 

rolo e ele também se abriu como uma porta de luz. Então o meu Espírito foi 

conduzido a entrar até o local da revelação. 

     Presenciei que naquela “Dimensão Celestial da Revelação” havia diver- 

sas “Naves pequenas”, transparentes como o cristal. E a cada Nave peque- 

na havia anjos sorridentes; sendo que havia uma “Nave maior” onde ficava o 

comando, e nela estava outros “Cinco Anciãos”. 

     Percebi que os componentes daquelas “Naves” (*porções da glória de 

Deus manifesta) resgatavam muitas vidas que estavam sobre influências ma- 

lignas. Em seguida, percebi que naquela dimensão Celeste havia diversas 

“Bases de Observação e Vigilância” no Universo, na direção da terra, em prol 

da defesa do Reino de Jesus. Tendo como objetivo principal impedir que as 

bases vigilantes do Poder das trevas de Lúcifer impeçam o mover do “Grande 

e Último Avivamento: O RESGATE DA NOIVA.  

    “Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente, cedo venho, Amém! 

Ora vem Senhor Jesus” (Ap 22. 20). 

    Seja você, amado leitor um amigo do Noivo. Anuncie e divulgue esta 

Carta-livro, pois não temos muito tempo: Eis que é chegado o “Grande Dia 

do Senhor”! Jesus está voltando!. 

E o Noivo diz: “SAI para o Grande Dia do Avivamento você também”. 
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PARABÉNS por chegar ao final desta leitura profética. 
Você é um VENCEDOR EM CRISTO JESUS!!! 

     Provavelmente, algumas indagações surgiram durante a leitura; e talvez 

até mesmo bombardeios na mente, te induzindo a parar. Saiba que o Espíri- 

to Santo de Deus quer se revelar a ti, com mais profundidade, ainda. Bus- 

que-o e receberás. 

     Pode ser que você esteja indagando agora: O que fazer para ter intimida- 

de com o Noivo JESUS CRISTO? 

     O primeiro passo é declarar que O recebe como o Único, Verdadeiro e 

suficiente SALVADOR; e confessar os seus pecados (Caso ainda não tenha 

declarado). 

A Bíblia diz que: 

     “Cristo nos resgatou da maldição e da lei, fazendo-se maldição por nós..” 

(Gl 3:13) 

    “...e Ele foi ferido por nossas transgressões, e moído pelas nossas ini- 

equidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas 

pisaduras fomos sarados.” (Is 53:3) 

    “... pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom 

de Deus.” (Ef 2:8). 

    “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdo- 

ar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.” (I Jo 1:9) 

Leia mais na Bíblia: 

(I Co 1:18; Gl 3:26; Jo 1:12; Mt 11:28 e 29; I Jo 4:3; I Co 1:18; Ef 4:23,24; …). 
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Se você ainda não fez isto, ore, assim: 

SENHOR DEUS, 

EU CREIO NO PODER DO SANGUE DE JESUS CRISTO E 

NO SACRIFICIO DELE NA CRUZ POR AMOR A MINHA VIDA. 

POR ISSO O RECEBO E DECLARO COMO MEU ÚNICO SAL- 

VADOR E SENHOR. 

ENTREGO A MINHA VIDA A ELE, CRENDO NA REMISSÃO 

DOS MEUS PECADOS, E QUE A PARTIR DE AGORA SOU 

NOVA CRIATURA. 

CREIO TAMBÉM QUE O MEU NOME ESTA SENDO ESCRITO 

NO LIVRO DA VIDA NESTE INSTANTE, E QUE SE EU PER- 

SEVERÁ ATÉ O FIM ALCANÇAREI A VIDA ETERNA, E DES- 

FRUTAREI DA SUA PRESENÇA GLORIOSA, ETERNAMEN- 

TE. 

PEÇO-TE SENHOR, QUE ESTEJA DIRECIONANDO A MINHA 

VIDA A PARTIR DE AGORA. 

EU ORO ASSIM EM NOME DE JESUS CRISTO; 

AMÉM!!! 

     Se você fez esta oração, procure uma igreja, cujo fundamento da fé é 

Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor, e comunique imediatamente 

ao pastor a sua decisão, para que ele possa te acompanhar. Ore e leia a 

bíblia todos os dias para que possas se alimentar. 

    E se você, irmão em Cristo, ainda não recebeu o batismo do Espírito 

Santo e com fogo, peça a Deus para te conceder, para que possas receber 

os dons espirituais (I Co 12 ; I Co 1:17-31; Col 1; Jr 33.3; I Co 2: 5-16). 

    A paz, e que “O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça 

seja convosco” Amém.“ (II Tm 4:22). 

Pra. Uleidice Rocha 
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Observação: 

Leia livros online gratuitamente. 

www.noivadejesus.com.br  

Livro I: Carta de Jesus para sua Noiva – Memoráveis Arrebatamentos 

Livro II: Os Segredos de Deus – Inesquecíveis Arrebatamentos 

Livro III: Face a Face com Deus – De volta à casa do Pai 

 

Obs.: Leia também: Julie e o Livro Enigmático – Um romance de ficção 

Distribuição, pedidos e convites: 
www.noivadejesus.com.br 

www.noivasaigda.com.br 

E-mail: noiva_saigda@hotmail.com 

leid_rocha@hotmail.com 

Telefones para contato e convites: (27) 32423136 

                                   (27) 9254-2534 
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