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Prefácio 

Tive o prazer de  conhecer a irmã Leidinha (como chamam os ínti- 

mos) logo que voltei dos Estados Unidos ao Brasil, no final do ano 2004. 

Apeguei-me a ela devido termos muito em comum e passei a beber 

das revelações que no momento ela relatava verbalmente e me contara 

que estava fazendo anotações. Identifiquei-me com as revelações devido 

à intimidade que tenho tido com Espírito Santo ao me conceder revela- 

ções sobre o livro de Cantares a respeito da Noiva de Jesus. 

Fiquei impressionada com o que ela contava e pensei: como pode 

um ser humano receber tantas informações sobre os mistérios do Reino 

de Deus?! 

Tive oportunidade de várias vezes orarmos juntas e pude vivenciar as 

experiências que ela passava, ora parecendo êxtase espiritual; tudo pa- 

recia muito misterioso, inexplicável, mas o próprio Espírito testificava a 

veracidade de tudo pelo fato de sentirmos a presença do Senhor de forma 

quase palpável. 

Que Deus possa levantar mais e mais pessoas nesta terra para des- 

crever o que o Senhor tem para aqueles que o amam. 

Siga em frente irmã, com toda essa coragem que Deus tem lhe dado, 

pois o Senhor precisa de pessoas valentes, destemidas e corajosas para 

levar adiante o que muitos viram, ouviram e se calaram. 

Que Deus lhe abençoe. 

Missionária Nandia Lima 
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Introdução 

“Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao TEU nome, 

por teu amor e por tua fidelidade! (...) O nosso Deus está nos céus, e 

pode fazer tudo o que lhe agrada.” (Sl 115:1 e 3) 

Estas revelações proféticas foram seladas pelo sangue do Cordeiro 

de Deus que tira o pecado do mundo (Jesus, o Messias – Yeshua Ha 

Mashiach – o nosso Senhor e único Salvador). Por isso é necessário um 

ato de fé e discernimento espiritual para compreender estas informações 

celestiais. Não leia por ler. Ore e terás uma grande mudança em tua vida 

espiritual. Digo isso, por ter certeza de que estas revelações provêm do 

trono de Deus e do Cordeiro para a igreja fiel. 

A multiforme sabedoria de Deus é magnífica. 

“Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons 

despenseiros da multiforme graça de Deus” (I Pe 4:10; leia também Ef 

3:10-12). 

É como um casamento...somos corpo de Cristo Jesus. Embora exer- 

çamos funções diferenciadas, nos amamos e nos perdoamos. E em co- 

munhão realizamos a obra a nós designada. 

Estarei mencionado por diversas vezes, nestes escritos a aparição 

de anjos. Por isso quero esclarecer biblicamente, a função dos mais 

relatados: 

“Os ANJOS são seres espirituais e mensageiros de Deus (Mt 1; Cl 

1:16). Eles são de inteligência aguçada e são poderosos (poder dados 

por Deus); tem sentimentos e livre arbítrio. E cumprem a sua missão 

específica dentro do propósito de Deus, pois são, essencialmente, ser- 

vos (Hb 1); 

Os anjos não são oniscientes (Mc 13.32); Eles trazem notícias im- 

portantes para nós, instruem e guiam os filhos de Deus na terra; São 

ministros do Criador para nos proteger (Sl 34:7; Sl 91:11; Sl 103:20-21); 

são batalhão e não raça (Hb 12:22; 2:16; II Rs 6:15-17), sendo que, uma 

das principais características dos anjos é o potencial de guerra; Eles 

exercem a justiça perfeita de Deus (Is 37: 36; Hb 11:28; Ex 12:23); é 

impossível precisar o número de anjos (Dt 33:2; Dn 7:10; Lc 2:13; Ap 

5:11; Sl 148:2-5); os anjos não devem ser adorados e nem cultuados (Ap 

22:9). 
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A bíblia não esclarece se os anjos são masculinos ou femininos. Em 

Zacarias 5.9, o gênero feminino é usado duas vezes. 

SERAFINS: Lideram a adoração do céu. (Is 6:2-6) 

QUERUBINS: são GUARDIÕES. (Gn 3:24; II Rs 19: 15; Ez 10.1-20; 

28:14-16) 

ARCANJOS: protegem. (I Ts 4.6; Jd 9)” 

*Fonte: (Revista Comunhão - ano 13 – nº150 - fevereiro de 2010 – 

páginas 34 a 36) 

*Saiba mais: 

“Os serafins são: ardente, refulgente ou brilhante, nobre ou afogueado. 

“Os arcanjos: mais elevada posição na hierarquia angelical. (Ap 12:7- 

12 e Dn 12:1) 

“Anjos TRONOS: (Habacuque 3:8; Col 1:16) 

“Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. O Se- 

nhor está entre eles, como em sinal, no lugar santo.” (Sl 68:17) 

“DOMÍNIOS: (Co 1:6; Ef 1:21). No grego “Kuriothes” ou “kuriotethoi ” 

tem o sentido de soberanias e dominações. São anjos dominadores, 

cuja função é executar as ordens de Deus sobre as coisas criadas. 

“Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo 

nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro; (Ef 

1:21) 

“PRINCIPADOS: Classe de anjos que tem poderes de Príncipe. “(...) 

eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu 

fiquei ali com os reis da Pérsia”. (Dn 10:13b) 

“POTESTADES: São seres poderosos com autoridades especiais”. 

(I Cr 21:15-27 e Sl 103:20) 

“Bendizei ao Senhor, anjos Seus, magníficos em poder, que cumpris 

as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra”. 

“Os ANJOS podem aparecer em forma humana para se fazerem no- 

táveis”. 

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

sabendo, hospedaram anjos” (Hb 13:2) 

“E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na 

prisão; e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te de- 

pressa! E caíram-lhe das mãos as cadeias.” 

“E Pedro, tornando a si, disse: Agora, sei, verdadeiramente, que o 

Senhor enviou o seu anjo e me livrou (...)” (At 12:7 e 11 a) 

“O ANJO DO SENHOR apareceu a diversas personagens da bíblia, 

como a Abraão (Gn 22:11-15); a Jacó (Gn 31:11-13); a Moises (Ex 3:2, 6 

e 14); a Hagar no deserto (Gn 16:11); a Gideão (Jz 6:11); a Elias (II Rs 
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1:3-4); a Davi (I Cr 21:16); entre outras. Várias vezes o „Anjo do Senhor‟ 

era a própria manifestação do Senhor Jesus. Josué, por exemplo, pros- 

trou-se diante do „Príncipe do exército do Senhor” e o adorou (Js 5:13-15). 

Pois a bíblia relata que os anjos não podem ser adorados, pois foram 

criados por Deus (Ap 19:10). 

Estude mais: (http://migre.me/ILLN; bibliologia.blogspot.com/). 

Algumas vezes, nos escritos deste livro, farei citações de datas em- 

bora nem sempre em ordem cronológica. Porém o que importa mesmo 

são os contextos das revelações para a Noiva de Jesus. 

Amado (a) leitor (a), quero te convidar a realizar esta leitura profética 

com carinho, no amor de Jesus Cristo, e o Pai te recompensará com 

bênçãos sem medidas. Esteja vigilante em espírito e leia a palavra de 

Deus, que traz a luz todo entendimento. 

13 

http://migre.me/ILLN


 

 

 

 

 

FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

14 



 

 

 

 

 

FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

Capítulo 01 

Quando o Nome do Livro 

foi Revelado 

“Guiar-me-ás com o Teu conselho, e depois me receberás na glória. 

Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje 

além de Ti” (Sl 73 : 24-25). 

Em meados do ano de 2007 tive um sonho profético, interessantíssi- 

mo! Estava em um “Pronto Atendimento”, numa igreja da minha cidade 

natal – MG/Brasil. Nela havia várias pessoas. Neste lugar fiz um exame 

de sangue e constatei que estava grávida. Olhei para algumas pessoas e 

disse: 

“-Vejam! Aos quarenta e dois anos, eu, grávida?! Mas é profético. 

Terei um varão cujo nome será Moises, pois, Moises falava „FACE A 

FACE COM DEUS‟ (Nm 12: 6-8a). O nosso Deus Vive, é Deus do impos- 

sível. Ele faz à estéril dar a luz”. (*Gerar uma criança tipifica gerar a obra 

de Deus). 

“Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de 

filhos. Louvai ao Senhor”. (Sl 113:9) 

Eu disse: “- Preciso avisar meu esposo que está na casa do meu 

Pai .” Neste caso, a casa do meu pai tipificava estar na Casa do Pai 

Celeste – em comunhão com Ele. 

Acordei e fiquei a refletir sobre este sonho... ao mesmo tempo orava 

pedindo o discernimento ao Espírito Santo de Deus. Lembrei-me então 

das promessas do Pai a respeito deste terceiro livro. Este sonho propor- 

cionou-me muito temor. Falar com Deus FACE A FACE!!! Adormeci nova- 

mente e o sonho continuou... Então pude ver descendo a rua que dava 

àquele Pronto Atendimento, um anjo do Senhor. Ele trazia consigo diver- 

sos vestidos finíssimos, para que eu pudesse usá-los durante a gravidez 

(O livro III). 

Nota da autora: Vestidos tipifica adornos, vestes de santidade e de 

louvor; atos de justiça. (Ap 19:7-8) 
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“ A filha do Rei é toda ilustre no seu palácio; as suas vestes são de 

ouro tecido. 

Levá-la-ão ao Rei com vestes bordadas; (...)” (Sl 45:13 e 14 a ) 

Tomei posse desta benção ... embora muitas lutas e provações para 

gerar esta criança, pela misericórdia do Pai Celeste, aqui está. Pois quanto 

mais o Senhor nos confia mais Ele nos prova e nos faz passar pelo fogo 

da purificação... Somos passados pela moenda e o que não presta para 

Deus, Ele queima. 
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Capítulo 02 

Biblioteca do Céu 

Passados alguns dias... certa noite, embora eu tivesse deitado mais 

cedo não conseguia dormir. Comecei a clamar ao Senhor em pensamen- 

to. Então fui tocada a me levantar e a andar pela casa. Senti arrepios 

devida opressões. Ao identificar a razão de não ter conseguido dormir 

passei a fazer oração de guerra, pedindo a cobertura do sangue de Je- 

sus, e que Deus enviasse anjos guerreiros para aquela batalha. 

Fiquei a questionar ao Pai o porquê da demora; pois quanto mais 

orava em guerra...mais arrepiava... E, já na cozinha percebi a presença 

de um anjo do Senhor que se aproximou. Ele disse-me: 

“- Prepara-te para ver a glória de Deus.” 

Ele disse também que não era para eu me preocupar, pois a opres- 

são (em forma de arrepios ruins) que sentia, era dado aos desesperos 

dos demônios territoriais da região com a chegada da “Comitiva do Céu”. 

Aleluia! 

Passado aqueles momentos com o anjo, voltei a deitar... e mesmo 

assim o Espírito Santo me incomodava (eu não estava entendendo...eu 

queria dormir, mais não conseguia). Então, depois de interceder por vári- 

os motivos me rendi e falei: 

“- Senhor, eis-me aqui”. 

Sabe, aprendi que às vezes erramos até quando estamos orando. 

Muitas vezes não é a intercessão que Deus quer de nós...talvez queira o 

nosso louvor, a nossa submissão...o nosso silêncio... E o interessante 

que somente tarde da noite (já sendo mais de meia noite) entendi o que o 

Espírito Santo queria. Mais uma vez queria se revelar a mim ... Eu não 

havia atentado para as palavras do anjo : 

“- Prepara-te para ver a glória de Deus!” (pois era para aquele mo- 

mento). 

Assim... Meu espírito foi arrebatado à “Biblioteca do Céu ”. Estava 

numa das repartições de lá, cujas prateleiras são muito altas. Percebi 

que em minhas “pernas espirituais” havia um suporte de ouro no qual me 

erguia a uma das últimas prateleiras, daquela imensa instante lateral, 

revestida de livros celestes. 

O acesso não era fácil. Precisava de coragem e equilíbrio para pegar 

aquele livro. Ele estava num lugar escondido... bem adentro daquela pra- 
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teleira, atrás de outros livros. Era em tons de brasas vivas. Lembrava um 

“livro incorruptível”. Quanto temor tive em tocá-lo! Mas, sabia que deve- 

ria... era permissão de Deus. 

“As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as 

reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre...”(Dt 29:29) 

De repente toquei. 

Ao tocar aquele livro – “brasa viva” - ele incendiou-se, refletindo tochas 

de fogo às nações. Em seguida, meu espírito foi envolvido nas páginas do 

livro, e as mesmas adentravam em mim, passando a fazer parte do meu 

espírito. (* tratava-se de revelações transmitidas ao meu espírito, embora 

haja todo um processar das mesmas para a minha alma. E, paulatina- 

mente, fui tomando conhecimento delas). 
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Capítulo 03 

Cinco Anjos Guardiões 

com chaves nas mãos 

Estarei descrevendo sobre a função de dois destes anjos guardiões: 

Guardião dos ares (de veste azul) – guardião das águas do mar (de 

veste verde-claro) – guardião das flores – guardião das pedras preciosas 

– guardião do fogo. 

“Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das gran- 

des águas e do que as grandes ondas do mar” (Sl 93:4). 

“Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos ao redor” (Sl 

97:3). 

“Teus são os céus e tua a terra; o mundo e a sua plenitude, tu os 

fundaste. “(Sl 89:11). 

Subi ao terceiro andar de minha casa para orar (*Local da “Torre Alta 

de Vigilância”, onde recebi muitas revelações dos outros dois livros: “Car- 

ta de Jesus para sua Noiva -Memoráveis Arrebatamentos” e “Os Segre- 

dos de Deus - Inesquecíveis arrebatamentos”   „).  Fui às sete horas da manhã, 

dado um dos propósitos com Deus, pois neste terceiro livro, foram vários 

e diferenciados. 

Após buscar comunhão com o Pai Celeste em oração (tudo em nome 

de Jesus), em espírito fui conduzida à “ Sala da Profecia do Céu”. Havia 

imensos rolos em linguagens celestiais fixados nas paredes. Aos poucos 

fui sendo atraída para dentro da sala. Lá, havia uma fonte de águas quen- 

tes... e, no fundo uma paisagem lindíssima! Meu espírito percebia que se 

tratava de uma nova dimensão dos céus. Observei que o lugar era muito 

elevado! Como um topo de um pico montanhoso, que dava de encontro 

com a “Nuvem Celeste”. O Caminho, revestido de ouro puríssimo, dava 

até o ápice da Montanha. E lá, naquele momento, estava o Trono de 

Deus e do Cordeiro. 

E já no colo de Deus Pai (Como criança nos braços do seu Pai), Ele 

apontou para a grande nuvem, e dentro dela havia diversos pontos lumino- 

sos, brilhantes como cristais. 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

3.1 - Anjo Guardião das Águas do Mar 

Nota: Os anjos recebem de Deus missões específicas. 

Presenciei em visão o mar se abrindo... Então vi quando um anjo 

enorme colocou os pés sobre as águas e as mesmas se abriram para as 

laterais, formando um caminho de luz  interligado ao “Arco Celeste” de 

Deus. O Espírito Santo falou ao meu espírito que este anjo de Deus 

estava presente quando o Mar vermelho se abriu para o seu povo passar. 

(Ex 14: 19 -31). 

Disse-me o Senhor que este anjo guardião é indicado por Ele para 

cuidar das águas do mar e só age mediante Sua ordem. Também me 

falou o Espírito Santo que, as pessoas, ministros do evangelho, se ale- 

gram com os sinais e operações de maravilhas (Hb 2: 3-4). “E estes 

sinais seguirão aos que crerem  (...)” (Mc 16:17a). Porém, o mesmo Deus 

que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje e operará eter- 

namente, (Hb 1:1). Sim. Assim como ordenou que o mar vermelho se 

abrisse para seu povo atravessar, pode fazer isto hoje também, literal- 

mente. Disse-me que a Noiva de Jesus tem buscado pouco dos mistérios 

sobrenaturais. É necessário voltar-se para Deus. 

3.2 - Anjo Guardião do Fogo Celeste 

Este anjo é responsável para soprar sobre a terra as ondas de calor 

da glória visível de Deus. O seu sopro quando em ação, e as pessoas em 

espírito (comunhão com Deus) sentem reações de calor vindas do Trono 

de Deus. A presença deste anjo lança os verdadeiros adoradores ao chão, 

e, também endemoninhados (daí a necessidade de discernimento). 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

Capítulo 04 

Tubos da Revelação Celestial 

“Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus; pus a minha confian- 

ça no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras”. (Sl 73: 28) 

O ano de 2008 – foi “ANO PROFÉTICO DA REVELAÇÃO DOS MIS- 

TÉRIOS DE DEUS À NOIVA DE JESUS CRISTO” (*muitos terão revela- 

ções profundos a partir deste ano). Pois bem, neste ano presenciei vin- 

dos dos céus, “Tubos de Luzes”, como uma torre de luz, ligada do céu a 

terra. O olhar de Deus estava acima daquela torre. Ela era o refletir do 

foco do olhar de Deus. 

Aquele tubo-torre, o qual eu designarei de “Tubo-torre da Revelação”, 

passava pelos ares da terra; passava pelo Brasil e também pelo estado 

do Espírito Santo. Circulou....circulou....e chegou à minha casa, na “Tor- 

re alta”– um  dos locais  onde também recebo revelações do Espírito 

Santo . 

Antes de subir aquele local já havia dois anjos de Deus me aguardan- 

do. Eles foram autorizados por Deus para ministrarem a mim. Ao ajoelhar 

e orar, em nome de Jesus, observei que aqueles anjos circuncidavam 

meu coração (em espírito). Eles retiravam uma película de revestimento. 

Em seguida, senti Jesus me abraçar... com isso, toda minha carne (im- 

pureza) era purificada pelo fogo divino. Meus órgãos do sentido foram 

tocados, recebendo adornos e sensores espirituais ligados ao “Comando 

de Deus”. 

Quando a luz forte do “Tubo da revelação” veio sobre mim, meus 

olhos espirituais podiam contemplar a magnitude da ação de Deus. O 

“Olhar-tubo” de Deus também pairava sobre pessoas de vários lugares da 

terra, que estavam em comunhão com ele, prostradas em santidade, 

com a boca no pó (humildade), e que diziam: 

“- Eis-me aqui Senhor, usa-me. Revela-me o teu querer! 

E, quanto maior era o número de pessoas a receberem revelações, 

maior era a manifestação da glória de Deus. Aleluia!!! Havia ligação entre 

as chamas, e as mesmas se espalhavam entre as multidões de fiéis. 

Muitos cegos espirituais passavam a enxergar e podiam contemplar a luz 

do “Tubo da Revelação”. Outros discerniam “os mistérios de Deus”, derra- 

mados. E... o “Olhar-tubo de Deus” pairava sobre  os seus escolhidos, 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

em prontidão. (*Fique ligado ao Trono de Deus, caro leitor. ELE quer se 

manifestar a ti também). 

À medida que aumentava a quantidade de “Tubos-torres da revela- 
ção”, o Brasil era irradiado pela colisão dos tubos. Então, pessoas movi- 

das pelo Espírito Santo rasgavam seus corações (choro de arrependi- 

mento e súplica), raspavam seus cabelos (*o que significa: ato de humil- 

dade e clamor a Deus por misericórdia, e mudança de pensamento); e se 

adornavam para o Rei da Glória. 

“Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da 

Glória.” (Sl 24:10) 

À medida que aumentava a identificação da Noiva de Jesus Cristo, 

maior era a adoração, o clamor e a salvação em grande proporção. E 
quanto maior era a intensidade de luz emitida, maior era o nível das reve- 

lações. Maravilhoso foi presenciar que, em dado momento de tempo, 

milhares e milhares de pessoas foram incendiadas pela Luz celestial. 

Assim, a terra começou a girar intensamente com esta luz... E, rumo aos 

céus as pessoas incendiadas eram atraídas pela Glória visível de Deus. 

Nas nuvens podia-se ver milhares de milhares de milícias de anjos de 

Deus, aguardando a chegada da Noiva do Rei Jesus. Era magnífico ver a 

Noiva (igreja fiel) adornada para o Seu Noivo. É inexplicável expressar a 

magnitude esplêndida da atitude da multidão santificada, olhando para 

Jesus que estava com o seu cetro de justiça estendido. 
A Luz tanto do céu quanto da terra brilhava intensamente... E, meu 

espírito atentamente observava e discernia: 

“...Quando ocorrer a “COLISÃO das CHAMAS” já lançada sobre a 

Noiva de Jesus, com as chamas do Céu, a igreja fiel (noiva prudente), 
será arrebatada para as bodas do Cordeiro. A Noiva adentrará os portões 

Celestiais! Aleluia!!! Passará para as dimensões do  Céu.” 

Ao ver a Noiva subindo rumo ao encontro do seu Noivo Jesus, meu 

coração palpitava de alegria: 

“- Está próximo! Está próximo! Muito próximo o encontro da Noiva 

com Jesus” . 

*Como não chorar?! Ah!!! Como aguardo este dia glorioso. Minha alma 

anseia pelo meu amado Rei, Noivo, Esposo e amigo. E você?! Está pre- 

parado para este grande dia?! Não limite a “loucura de Deus” em sua vida 

(I Co 1: 7; Ap 19). 

“Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens; e a 

fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.” (I Co 1:25) 

22 
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“Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito, que está 

dentro de mim, madrugarei a buscar-te; porque, havendo os teus juízos 

na terra, os moradores do mundo aprendam justiça.” (Is 26: 9) 

4.1 - Novamente o Grande Tubo da Revelação 

pairava sobre a dimensão do meu quarto 

Fui arrebatada em espírito para dentro do “Tubo da revelação”, que 

dava do meu quarto até as regiões celestiais. Anjos enormes guardavam 

o tubo. Eram anjos-trovões, como me revelara o Espírito Santo. 

De repente, fui surpreendida ao ver que ao meu lado estava o “Ancião 

da Sabedoria e do Conhecimento”, um dos avaliadores do Avivamento, 

conforme relatei no último capítulo do primeiro livro: “ Carta de Jesus para 

sua Noiva ”. 

Cumprimentei o Ancião e por um instante tive que parar para atender 

minha filha, sabendo que poderia continuar depois. Ao voltar à comunhão, 

agora já numa visão profética do Reino de Deus, podia presenciar muita 

luz sobre o rolo. Meu espírito então foi girado no mover do rolo, em alta 

velocidade.  Estávamos num lugar reservado, muito lindo, cujas paredes 

eram revestidas de ouro puro. 

O rolo sobre a mesa transparente era como chamas de fogo. O “An- 

cião da Sabedoria e do conhecimento” tocou os meus olhos espirituais 

com suas mãos macias, como que aveludadas. Havia no rolo aberto o 

mapa do Brasil, e o Ancião mostrou-me uma cidade no estado do Ceará 

com uma enorme “tocha do Avivamento”. Outra foi colocada, em Boa 

vista – Roraima; outra no Rio Grande do Sul; e outra em Vitória, no Espí- 

rito Santo; Sei que em outros lugares, existem “Tochas de Avivamento”, 

porém, para este mistério, Deus somente me revelou estes estados bra- 

sileiros. 

Vi então, quando os anjos posicionaram-se com as tochas. Os céus 

sobre o Brasil clareou-se e trovões estrondosos (voz profética) podia-se 

ouvir. Pessoas de outras nações do mundo ouvirão e virão ao Brasil bus- 

car abastecer-se destas “Tochas de Avivamento”. Homens e mulheres de 

Deus estarão profeticamente estabelecidos nestes lugares citados, es- 

colhidos pelo Espírito Santo como “Portuários espirituais do Avivamento”; 

Sendo também nomeado pelo Espírito Santo: Porto Seguro – BA – Bra- 

sil, embora num contexto específico, dado esta região ser considerada o 

“útero do Brasil”, local onde nasceu a nação brasileira. Grandes coisas 

Deus fará neste lugar. 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

Logo após presenciei em espírito, multidões de santos, estrategica- 

mente colocados nas fronteiras do Brasil realizando atos proféticos, como 

tomada de território para o Senhor. (Js 6; Jz 7:19 – 25; Ez 5) 

4.2 - Troca de turno dos Anjos 

*De 12 em 12 horas – 6 em 6 horas – 3 em 3 horas – sendo que o 

horário de 12 e 0 horas é troca de grande escalão (alta hierarquia). 

“A importância de orar num mesmo horário para um propósito especí- 

fico”. 

Ex:. Jacó lutou com anjo até o amanhecer - Gn 32:22-31. 

Daniel orou e desde o primeiro dia foi ouvida a sua oração - Dn 10. 

A parábola da viúva persistente – Lc 18:1-8. 

“Eu amo aos que me amam e os que de madrugada me buscarem 

me acharão” (Pr 8:17). 

A “ Torre-Tubo da Revelação ” novamente estava direcionada sobre a 

dimensão de minha casa, de forma circular e aberta, de maneira que eu 

podia contemplar os andares na parte de dentro da torre. Dali eu presen- 

ciava bandeiras específicas às nações. 

Aprendi com o Espírito Santo de Deus que podemos ser levados por 

Ele, em espírito às nações, juntamente com os Seus anjos, em missões 

especiais de conquistas para o Reino dos Céus. 

Entendi que precisamos pedir a Deus que nos apresente aos seus 

anjos específicos para as diversas batalhas e conquistas. 

Deus convoca os seus escolhidos; aqueles que se prontificam a guer- 

rear em espírito por vidas (Is 6). A conquista acontece primeiro no reino do 

Espírito para depois acontecer no físico. 

Ex:. Elias (I Rs 18: 11-12) – Filipe (At 8: 25 - 40)– Paulo (I Co 5: 3) – 

Eliseu (II Rs 5: 26) 

“... o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que 

não existem como se existissem” (Rm 4:17b). 

Direcionados pelo Espírito Santo podemos interceder, por exemplo, 

por uma pessoa que está na Inglaterra, e em espírito guerrearmos junta- 

mente com os anjos do Senhor, por ela. Podemos ver através dos dons 
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espirituais: visões, sonhos e revelações, o proceder da batalha espiritual 

e profética, ou seja, o nosso espírito pode ser trasladado a qualquer lugar 

da terra com a permissão do Espírito Santo, em nome de Jesus. (*Leia 

Atos 8:38-40) 

Orações com propósitos exclusivos são de suma importância. Isto 

por que existem escalas de anjos para horários determinados e missões 

preestabelecidas. Os anjos escalados para cada período levam os pedi- 

dos de oração ao Céu. Atentos nos ministram e trazem-nos as respostas 

liberadas por Deus, em nome de Jesus. Ou seja, os anjos apontados 

para aqueles momentos atentam-se para os propósitos dos cristãos. Por 

exercerem missões prenunciadas, eles não sabem de tudo o que aconte- 

ce conosco. Por isso, são importantes as orações com propósitos em 

horários definidos; pois os anjos aprendem com a Noiva de Jesus a igre- 

ja. (Veja I Pe 1:12) 

Nota: Certa vez, enquanto orava, eu, meu esposo e mais um pequeno 
grupo, notei a presença de um anjo que se posicionou atrás dele. Então o 

Espírito Santo falou-me que aquele anjo era o “anjo da circuncisão”, e que o 

havia enviado até nós para circuncidar os corações dos presentes. 

Dt:10:16; Jr 4:4 – “Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do 
vosso coração...” Foi tremenda aquela situação! Pois assim que relatei a 

presença daquele anjo da circuncisão que veio com o intuito de circuncidar 

os corações, o meu esposo caiu imediatamente ao chão. Então, relatei ao 
grupo que Deus havia me mostrado o anjo atrás do meu esposo. Aquele 

mover foi tão inesperado que as pessoas assustaram. 

“Atualmente, os homens não precisam circuncidar-se como no Velho 

Testamento (Gn 17: 9-14), pois Jesus é a nova aliança. A circuncisão em 
nossos dias acontece espiritualmente. Figurativamente, simboliza a pureza 

de coração. “Filho meu dá-me o teu coração”. (Ef 2: 11-18; Rm 3: 20; Gl 6:17 – 

Fl 3:3; Dt 10:16; 30:6; Lv 26:41; Jr 4:4; Ez 44: 7). A circuncisão física era um 
corte na carne do varão; a circuncisão espiritual é uma operação pela qual é 

cortada toda a natureza carnal (Cl 2:11; Rm 6:3-4; I Co 12:13). Ao ser batizado 

pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, acontece a circuncisão espiritual. E um 

símbolo da nossa identificação com Cristo na Sua morte na cruz do Calvário, 
no Seu sepultamento e na Sua ressurreição, é o batismo (Cl 2: 12)”. 

*(Fonte: www.palavraprudente.com.br/estudos) 

Para cada conquista, no mundo espiritual, Deus constitui os seus 

anjos com seus exércitos caracterizados. Por exemplo: Daniel desde o 

primeiro dia em que começou a orar, Deus liberou o anjo - um homem 

vestido de linho - com a resposta, porém, houve batalha nos céus por 
vinte e um dias, sendo necessária a vinda do arcanjo Miguel para guerrear 

afim de que a resposta chegasse à Daniel - Dn 10. 
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Portanto, para melhor compreensão desta revelação, se o pedido de 

oração for, por exemplo: uma causa na justiça – pedir a Deus, em nome 

de Jesus que libere anjos da justiça; se for à área da saúde – pedir que 

Ele envie anjos da cura; anjos do Avivamento - com tochas de fogo, para 

avivar a obra; anjos guerreiros; e outros. (Ex:. Jz 6: 11-12; Js: 5:13 – 15; 

II Cr 32: 21-23; Atos 12:11). 

Deus enviou até a mim quatro anjos para que eu pudesse descrever a 

respeito dos anjos que estavam instituídos para me acompanhar naquele 

dia, e isto não quer dizer que estarão sempre, pois depende da missão 

estipulada por Deus. 

Estes quatro anjos, líderes de “exércitos de vigilância e proteção” 

foram encarregados em quatro horários diferenciados: 

- Às seis horas da manhã: Um Anjo Cavaleiro, muito Veloz; 

- Às doze horas: Um anjo de pequena estatura, porém veloz, com face 

de Leão; 

- Às quinze horas: Um anjo de vestes azul claro, cujo nome Jesus me 

falou, porém, discerni que não devo revelar. Ele é responsável por 

protocolos, pela ministração da paz e outras funções. 

- Zero hora: Um arcanjo Labareda de fogo – hábil em manejar suas 

armas diversas, de grandes efeitos à distância (I Co 4:1-5). 
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Capítulo 05 

A Noiva foi conduzida a uma 

Reunião Solene do Avivamento 

“O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma 

riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante do 

meu Pai e diante dos seus anjos.” (Ap 3:5) 

Sonhei que um anjo mensageiro chegava à minha casa e colocava 

em minha roupa espiritual uma insígnia, o qual se tratava da liberação de 

uma nova patente (concessão de título) para ter entrada a uma das inú- 

meras partes Celestiais e ser reconhecida por exércitos específicos de 

anjos encarregados na missão. 

Quando acordei refleti sobre o sonho e mediante autorização do Pai 

fiz a minha parte, no que tange colocar-me à disposição para receber 

mais informações do Reino de Deus. Para tanto, subi ao terceiro andar 

para orar... Novamente, dois anjos me aguardavam. 

Após confessar os meus pecados e declarar Santidade ao Senhor 

Jesus, pedi ao Pai que curasse minha alma abatida. Em seguida abri a 

bíblia neste versículo de Apocalipse 3: 5, já citado acima. Então o Espíri- 

to Santo orientou-me a copiá-lo naquele momento, no caderno. 

“O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma 

riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante do 

meu Pai e diante dos seus anjos.” (Ap. 3:5) 

Imediatamente, o mesmo anjo do sonho, que colocou a insígnia em 

minha veste, apareceu à minha frente. De cócoras abriu o grande livro da 

“ Biblioteca do Céu ” e começou a ler, (enquanto eu escrevia): 

“- Não temas! Sede fiel às minhas palavras e bem te sucederá!” – 

Senti que era Jesus enviando-me um recado. 

Olhei para o anjo e depois me atentei para o livro aberto. O livro 

brilhava... reluzia uma luz indescritivelmente exuberante! Toquei com o 

dedo na linha vigésima daquela página e foi incrível... Como um relâmpa- 

go, anjos apareceram sobre as páginas do livro que, ampliou-se... E, 

podia ver além dos escritos. Abriu-se ali uma nova “Porta dimensional” 

dos céus. (Eu entrava no livro). 
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5.1 - Anjos com patentes 

(Representantes do Leste Celestial) 

Que caminho macio! Aconchegante! 

Como era gostoso estar ali juntamente com aqueles cinco anjos! Um 

diferencial entre eles me atraiu a atenção. Apesar de serem parecidos e 

esbeltos, um deles se destacava devido às insígnias indicando patentes 

do Reino em suas vestes. 

* Para melhor compreensão: 

1. “Patente é o título que cada oficial carrega dentro das forças armadas. A cada grau 

hierárquico corresponde uma insígnia regulamentar. Quanto maior o número de 

estrelas ou faixas, por exemplo, maior é a responsabilidade do cargo. Para saber a 
importância de um posto, basta observar a quantidade de símbolos que uma insígnia 

tem. Quem recebe patente tem comando”. 

2. “Insígnia é um sinal ou marca que indica uma instituição, um cargo ou um estatuto 
de uma determinada pessoa. As insígnias são, normalmente, usadas sob a forma 

de emblemas ou distintivos”. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Insígnia) 

3. “Para cada atividade no exército, há uma graduação e patente correspondente e, 

em teoria, há certo grau de complexidade das tarefas atribuídas àquele nível de 

liderança ou comando”. 
(http://www.grandesguerras.com.br/artigos/text01.php?art_id=161) 

*Eu não sei descrever com a linguagem apropriada, visto que não 

tenho muito conhecimento no assunto. Por mais que eu queira associar 

o que vivenciei em arrebatamentos, a respeito dos exércitos do reino de 

Deus, com a conduta e funções dos exércitos da terra, sinto-me impoten- 

te, pois foge a qualquer imaginação humana devido a sua incomensurável 

grandeza. 

Caminhamos... caminhamos... até que chegamos à frente de uma 

imensa “Porta de ouro”, que era maciça. Aquela porta se abriu em abas, 

a partir do meio. Minha visão espiritual foi sendo aguçada... Então, vi que 

não se tratava apenas de uma grande porta, e sim, de mais um surpreen- 

dente Palácio Celestial brilhante e transparente...parecendo vidro de cris- 

tal. E ali havia mais anjos de vestes brancas que seguravam bandeiras 

pequenas, em azul claro, e tinham nas cinturas como que “odres” com 

água. 
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Antes, porém, de adentrar naquele palácio, o anjo do sonho que já 

havia colocado uma insígnia (na forma de um emblema), em minha 

vestimenta e me mostrado o livro da biblioteca, retirou o “colete de paten- 

tes”, que ele usava (que eram títulos de autorização designados por Deus), 

e colocou-o em mim, dizendo-me: 

“- Vá. Não temas!!! E ficou com os demais anjos posicionados do 

lado de fora do palácio. Ali encerrava a missão deles para comigo, naque- 

le momento. Dali em diante vi outros anjos que dariam sequências a mais 

informações.  É mistério!!! Deus é Deus de ordem. 

Entrei naquele lugar admirada com os emblemas do colete! Os anjos 

me recebiam com alegria, estando eu, na representação figurativa da 

Noiva de Cristo. Anjos músicos tocavam e dançarinos dançavam com 

suas fitas e vestes cintilantes em tons: prata, branco e vermelho. A ale- 

gria angelical ali era prodigiosa!!! 

A mesa imensa estava posta naquele salão repleto de “lustres flame- 

jantes”. O tapete era felpudo e verde. As cortinas imensas, devido o pé- 

direito ser muito alto, eram bordadas em fios de ouro que se movimenta- 

vam dado a brisa suave. Ah!!! E o aroma... Estava admiravelmente cheiro- 

so! 

Fui convidada a assentar-me próximo a cabeceira da mesa, onde 

havia um Trono magnífico e energizado, que resplandecia. Após assen- 

tar-me notei que anjos estrategistas (representantes dos exércitos do 

“Leste Celestial”, com suas patentes em forma de brasões nas vestes), 

se assentaram à mesa e aguardavam a abertura da “Reunião SO- 

LENE”. 

Fiquei olhando para O que estava à cabeceira, assentado no Trono, 

embora a luz fortíssima não mostrasse o Seu rosto. Aleluia!!! E todos ali 

exaltavam O Grande Eu Sou, em diversas línguas Celestiais!!! 

Um anjo chegou até onde eu estava e me deu uma caneta de ouro e 

papéis imateriais. Os dizeres estavam em tons prateados, e eu não con- 

segui decifrar. Olhei para os anjos assentados e os mesmos estavam 

sérios e em silêncio. Por isso, não ousei perguntar do que se tratava. E, 

como representante da Noiva de Jesus, juntamente com aqueles anjos 

líderes, eu optei em aguardar o processar da vontade de Deus naquela 

“ Reunião Solene do Avivamento”. 

Esperamos por mais um tempo... e em dado instante, um “anjo 

shofarista” tocou o shofar como sinal de alerta. Todos nós que ali estáva- 

mos nos prostramos ao chão, em reverência ao Grande Eu Sou, (Ex 

3:14) que havia se levantado do trono. 

O Soberano e Majestoso em Glória tocou meu queixo com carinho 

dizendo para eu me levantar e assentar. Seus olhos estavam como cha- 
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mas de fogo e as orlas compridas de suas vestes davam até os pés...seus 

cabelos brancos como a neve... Era sim, o “Ancião de Dias”, quando me 

tocou, estremeci. (Ap 1:14; Dn 7:9). 

Assentei-me e atentamente fixei os olhos Nele... sentia-me atraída por 

seu olhar. Não mais me importava à presença dos anjos com suas paten- 

tes hierárquicas. ELE ESTAVA ALI !!! E também me observava... Seus 

olhos miravam os meus olhos espirituais, emitindo luz fortíssima, inun- 

dando-me de paz, alegria e refrigério. 

O Ancião de Dias ordenou que se colocasse em meu útero espiritual 

um relógio que marcava a hora igual ao tempo Dele. 

“Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do 

homem anseio pela eternidade; mesmo assim ele não consegue compre- 

ender inteiramente o que Deus fez.” (Ec 3:11) 

Ele disse-me: 

“- És minha Amada! Noiva por excelência.” Então comecei a chorar. 

Nota: Creio que se você, amado(a) leitor(a), está ligado(a) agora, 

com o Espírito Santo de Deus, sentirá, como Noiva fiel, o amor imensurável 

de Jesus para com sua amada e sentirá saudades da casa do Pai Celes- 

te. 

“Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 

abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em 

Cristo. Porque Deus nos escolheu Nele antes da criação do mundo, para 

sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença.” (Ef 1:3-4) 

5.2 - Palácio das Águas 

“Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. 

O qual converteu o rochedo em lago de águas, e o seixo em fonte de 

água.” (Sl 114:7-8) 

Ainda naquela “Reunião Solene”, percebi que os anjos ali assenta- 

dos receberam “fones conectados” ao teto do palácio, para colocarem 

nos ouvidos. Eles receberiam do Ancião de Dias as estratégias para o 

Avivamento. 

Em dado momento, o Espírito Santo falou ao meu espírito que o 

nome daquele palácio era: “ Palácio das Águas”. Fiquei curiosa sobre o 

porquê daquele nome, mas Jesus disse para esperar um pouco mais, 

que o anjo o qual Ele revelou-me o nome iria me levar ao lado exterior do 
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“Palácio das Águas ”. Antes, porém, meus dedos deveriam receber o to- 

que dos dedos de Jesus. E, assim o fez.  Meus dedos ficaram como 

brasas. Senti como se eu fosse um vaso sendo modelado segundo o 

beneplácito da sua perfeita vontade. 

Depois, como vaso moldado, eu recebi vinho em mim. Era o “ Vinho 

da Proclamação ”: Jesus está Voltando. 

Os anjos aplaudiam o gesto de amor de Jesus para com sua Noiva, 

até mesmo os que antes tocavam os instrumentos e os que dançavam, 

pararam para aplaudir; somente um anjo com o seu violino Célico conti- 
nuou a tocar. Era uma melodia selecionada para aquele momento ines- 

quecível. Assim, na figura representativa da Noiva de Jesus, dancei para o 

meu amado e nobre Rei, também cantei um cântico espiritual na língua 

da Noiva de Cristo. Meu espírito discerniu que o cantaremos nas bodas 

do Cordeiro. Aleluia! 
Prostrei-me aos pés do nobre Rei Jesus e comecei a beijá-los... De- 

pois  Ele bateu duas palmas, designando que dois anjos colocassem 

sobre mim, duas capas: uma rosa, tipificando Comunhão com Ele e outra 

vermelha, tipificando a cobertura do Seu sangue. Também foram coloca- 
das outras cinco indicando capas de proteção para sete tempos diferen- 

tes, na plenitude enigmática dos sete de Deus. 

Jesus beijou minha testa e o anjo pegou os meus papéis energizados 

e imateriais junto com a caneta e os colocou em sua “bolsa Celeste”, 

sendo assim, liberado para me mostrar o exuberante “  Palácio das Águas”. 

Ele guardou os papéis, pois Jesus autorizara a revelar-me os dizeres 
daquela “ Reunião Solene do Avivamento”, posteriormente. 

Aquele anjo, também nomeado como anjo da Paz, colocou carinho- 

samente seus braços em meu ombro. As mangas das suas vestes azuis 

claro eram largas e longas. Passamos por aquele imenso Palácio das 

Águas, iluminado pelos lustres, cujas paredes eram de blocos transpa- 

rentes e grandes. 

Embora admirada com tanta beleza, às vezes eu olhava para trás, 

pois nos distanciávamos da mesa da “Reunião Solene”, do Leste Celes- 

te. E já de longe presenciava os quatro seres vivente sobre o Trono de 

Deus e do Cordeiro próximo a mesa. (Ap 22:1) 

Havia naquele palácio várias portas enormes revestidas de ouro que 

acentuavam minha curiosidade. Notei que o movimento dos anjos ali era 

constante. O anjo e eu subimos por uma escada revestida de ouro 

puríssimo e pedras preciosas. Já no segundo andar fomos a uma sacada 

daquele palácio de vários andares. 
Fiquei impressionada com tanta água cristalina que desciam.  Era 

como uma imensa cachoeira que vinha das dimensões do Céu. Eu olhava 

para o alto, porém, não conseguia ver o início da fonte. O bradar das 

31 



 

 

 

 

 

FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

águas era terrivelmente assustador aos meus ouvidos, no entanto, ao 

mesmo tempo, leve e suave. 

Nas asas do anjo, sobrevoei passando pela imensidão das águas, 

sem ser lançada em suas profundezas. Entramos nas rochas cristalinas 

ali dentro, além das águas. Quantos tesouros, quantas pedras precio- 

sas; que água deliciosa para se beber e saciar a sede! Quanto mais 

bebia, mais me fortalecia. 

“(...) a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar 

para a vida eterna” (Jo 4:14) 

Depois, entre imensuráveis montantes de água e rochas, entramos 

por um “Túnel-porta” e saímos em outra dimensão das águas. 

Desta vez eu via lagos azuis e brilhantes e também lagos de fogo 

Celestial, que, ao entrar nele fui inundado pela Glória de Deus. Cada lago 

tinha uma virtude específica em suas águas, entre eles estavam lagos de 

águas que curam enfermidades. Por onde entre as águas passávamos, 
minhas vestes espirituais recebiam virtudes. 

Em seguida, presenciei anjos pegando águas dos “lagos do Leste” 

em vasilhames e lançando-as sobre as pessoas na Terra. O Avivamento 

inundava os templos. Quanto mais o povo de Deus buscava por avivamen- 

to, com sinceridade diante Dele, maior era o nível das águas. 

Ao retornarmos para a dimensão espiritual e territorial de onde estava 

a escrever, observei que aquele anjo que havia me apresentado o Palácio 

das Águas continuava ao meu lado. Alegre e sorridente, ele mostrou-me 

na bíblia o versículo de Isaias 58:11, que diz: 

“E o Senhor te guiará continuamente, e fortificará os teus ossos; e 

serás como um jardim regado e como uma fonte cujas águas nunca fal- 

tam.” 

Estas experiências concedidas por Deus muitas vezes me deixavam 

o restante do dia sem forças para finalizar as tarefas do lar. Estar presen- 

te neste Palácio das Águas me fez recordar a visão de Ezequiel, sobre o 

Templo. Ele relatou a partir do capítulo quarenta as medidas desse Tem- 

plo e no capítulo quarenta e sete finalizou relatando o que aconteceria 

com a água que saía de dentro do Templo. 

O templo que Ezequiel viu, foi o Templo espiritual. E essas águas 

(Avivamento) vão lavar e purificar as águas do mar (mundo); e por onde as 

águas passar transformará tudo que estiver morto em vida, mas os pânta- 

nos e os charcos não sararão, serão deixados para o sal. (Ez 47:11); 

Esta água  é a Água do Espírito Santo. 
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Capítulo 06 

O Supremo Concílio Celestial 

do Avivamento 

“Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado 

o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não 

temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará?” (Am 3:7-8) 

Numa noite determinada pelo Espírito Santo, sendo quase zero hora, 

após orar, passei a receber novas revelações através do anjo de vestes 

azuis, o mesmo que fora escolhido por Jesus a me passar revelações 

sobre a “ Reunião Solene” que ocorrera no “ Palácio das Águas”. Ele mos- 

trou-me os papeis imateriais que tinha em mãos, no qual antes estava 

em sua bolsa e, como em um filme, em espírito passei a fazer parte dele. 

Naquele momento mais uma porta abria-se para o Reino Celeste. 

Interessante foi quando o anjo indicado para esta missão mostrou- 

me a terceira folha daqueles papéis, apontando para que eu a olhasse. 

Olhei, olhei e, notei a presença de vários anjos-líderes com suas 

vestes específicas e eles adentravam pela “ Sala das Nações ”. Observei 

que na porta de entrada havia diversas bandeiras de países da terra, po- 

rém com um novo visual: O toque do Espírito Santo mudará as nações e 

isso acontecerá por meio da intercessão da Noiva fiel pelas nações da 

terra, pedindo ao Senhor que quebre as muralhas, os grilhões e a frieza 

espiritual, para que o nome de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, 

seja exaltado. 

Aqueles anjos-líderes foram instituídos por Deus a fazerem parte da 

“ Reunião Solene na Sala das Nações”. Muitas vozes de povos, línguas e 

nações ali também estavam aguardando o início da reunião, quando um 

sino soou fortemente. 

De repente, na figura representativa da Noiva de Jesus, passei a 

vivenciar algo amavelmente extraordinário! Ele se aproximava com os seus 

sete olhos e sete chifres. Sim, era Ele mesmo, o Cordeiro de Deus (Ap 

5:6). Todos os presentes naquela reunião Solene - “ O Supremo Concílio 

do Avivamento” - o reverenciava prostrando-se diante de Sua presença 

gloriosa. 
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Uma bandeira em chamas de fogo célico, a “Bandeira do Avivamen- 

to”, vindo de onde estava o Cordeiro “Jesus” foi colocada próxima a Noiva 

SAIGDA. 

Nota: Noiva SAIGDA, conforme já revelado no primeiro livro: “Carta de 

Jesus para sua Noiva – Memoráveis Arrebatamentos” é uma sigla proféti- 

ca, cujo significado da revelação deste nome é: 

SAI para o 

G rande 

D ia do 

A vivamento 

A bandeira do Avivamento em chamas envolveu a Noiva, deixando-a 

reluzente pelo poder de Deus. E dois anjos autorizados pelo Espírito do 

Senhor Deus tocaram nos chifres do Cordeiro (chifre tipifica: autoridade, 

maturidade, força e poder). Em seguida, tocaram nas mãos da Noiva de 

Jesus e eu discerni tratar-se de autoridade liberada da 7ª torre/chifre de 

comando do Avivamento. 

O 7º chifre, conforme me foi revelado no 2º livro, “ Os Segredos de 

Deus ”, capítulo IV, fica no céu. “As outras torres-chifres estavam em 

pontos estratégicos como, no norte da America do Norte (Canadá), na 

America do Sul (Brasil), na Europa ocidental, na Ásia (Tailândia), na Áfri- 

ca e Oceania (Austrália). As torres-chifres, que são ministérios do aviva- 

mento, na terra, com autoridade de comando, estão posicionadas estra- 

tegicamente para que aconteça o “Grande e Último Avivamento”. 

“Do Sétimo chifre-torre, que fica no Céu, era passado o comando 

para os demais. Contudo, havia harmonia, homogeneidade e completude 

entre os comandos. Estrategicamente, as torre acesas revelavam a „Luz 

do Cordeiro de Deus‟ que tira o pecado do mundo. E à medida que os 

filhos de Deus iam se posicionando em santificação, eram libertos, puri- 

ficados, curados e restaurados e as chamas das torres-chifres aumenta- 

vam o resplendor”. 

O Cordeiro de Deus se aproximava da sua Noiva, que assentada o 

observava atentamente, enquanto o mesmo circulava ao redor dela. Com 

seus pelos esbranquiçados, alvos como a neve, ele tocou com suas unhas 

no piso da “Sala às Nações” e declarou: 

“- Está selada, consumada e decretada, a explosão do Avivamento.” 

Os anjos de Deus ali presentes, aplaudiram e aplaudiram por um 

período, alegremente... Depois, ouviu-se um som estrondoso, como o 

bradar de muitas águas, do rugir do Leão da tribo de Judá. 
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“(...) não chores; eis aqui o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que 

venceu, para abrir o livro (...) E olhei e eis que estava no meio  do Trono 

e dos quatro seres viventes e entre os anciãos um Cordeiro, como haven- 

do sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos 

de Deus enviados a toda a terra.” (Ap 5:5-6) 

6.1 - A Noiva se levantou rumo ao Oriente 

“(...) e já a sua esposa se aprontou. E foi lhe dado que se vestisse de 

linho fino, puro e resplandecente; (...)” (Ap 19:7-8) 

Em outra ocasião, fui conduzida outra vez ao “Supremo Concílio do 

Avivamento”. Onde acontecia esta reunião havia uma lindíssima mesa de 

ouro, trabalhada como que por mãos de artesões; os desenhos em alto 

relevo: de uvas, taças de vinho e pão; sendo o assento de ouro maciço 

com veludos coloridos. Na representação figurativa da Noiva de Jesus, 

assentei-me  à mesa juntamente com anjos-líderes vindo de vários 

países em que o Avivamento estava mais intensificado, dentre eles o 

Brasil. 

A noiva Saigda levantou-se rumo ao Oriente e começou a dançar na 

presença de Jesus, cujos olhos vislumbravam amavelmente a Sua amada. 

Desta vez estavam presentes no “ Supremo Concílio Celestial do Avi- 

vamento ”: Jesus, na figura de Ancião de Dias; os Anciãos Avaliadores do 

Avivamento, conforme mencionado no 1º livro, no último capítulo; os se- 

tenta líderes estrategistas dos Exércitos dos Céus, também menciona- 

dos no 1º livro; e líderes dos “anjos da terra”, que entendi serem lideran- 

ças - homens e mulheres mensageiros de Deus. Também estavam pre- 

sente profetas da bíblia e outros. 

NOTA: Incrível! Enquanto digitava esta parte, as zero hora e dezessete 

minutos, senti um toque dolorido no meu ombro esquerdo. Olhei, vi que um 

anjo de Deus havia me tocado. Momento antes havia orado em línguas e 
chorado de alegria, pois sentia a presença angelical. Ao olhar para o anjo, vi 

que em suas mãos estava algo girando em chamas de fogo, era o globo 

terrestre em chamas de Avivamento. Havia ainda outros anjos com ele. Ele 

disse: 
“- É chegado o tempo da explosão do Avivamento, Atentai.” 

Jesus, na figura de “Ancião de Dias”, comandava a cabeceira da mesa 

do “Supremo Concílio”. Ele dava ordens aos seus anjos a respeito de sua 

Noiva, igreja na terra. Aleluia!!! Ordenou que fosse intensificada a explo- 
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são do Avivamento sobre a terra. E assim, do alto eu podia ver o grande 

mover, pois estava erguida, vendo o planeta. Podia contemplar: Salvação 

em massa; curas; sinais e prodígios; operações de maravilhas. O temor 
aumentava sobre os que se rendiam ao sacrifício de Jesus na cruz. 

Em dado momento, ao perceber quase a metade da terra em “cha- 

mas de Avivamento”, ouvi um estrondo: O “eixo terrestre” se moveu, incli- 

nou-se, diante da manifestação da Glória de Deus. 

“Para que se cumprisse a palavra do Senhor, (...) até que a terra se 

agradasse dos seus sábados (...)”. (II Cr 36:21a) 

Entre as estratégias do “Supremo Concílio do Avivamento”, JESUS, 

na figura de Ancião de Dias decretou que fossem construídos na terra, 

“abrigos secretos”, com “mapeamentos enigmáticos”, que seriam utiliza- 
dos na grande tribulação para esconder os que passariam por ela, mas 

decidiram não se corromper com as artimanhas do governo do príncipe 

das trevas. SERÁ TEMPO DE GRANDE AFLIÇÃO NA TERRA. (Mt 24: 

21) 
Observei que alguns abrigos eram subterrâneos e tinham sensores 

com tecnologias elevadíssimas. Homens inteligentes, capazes e bem 

preparados; sendo alguns de alto escalão de governos, outros de espio- 

nagens secretas, se convertiam a Jesus Cristo. Podia vê-los trabalhando 

secretamente para Jesus. 

Jesus liberou um exército imenso de anjos para tocar nos corações 
de empresários, industriários e outros, a fim de ministrá-los a liberar re- 

cursos financeiros para a construção destes abrigos secretos. 

“-Ai daqueles que se corromperem com as ofertas” – diz o Senhor. 

“Serão lançados aos abutres, pois, a uns levanto como provedor do te- 
souro, outros, como projetistas, construtores e decoradores (...)Todos 

serão impactados e apaixonados pelo executar da obra. Mas, „lembrai- 

vos da reconstrução dos muros de Jerusalém‟. Sambalate tentará infiltrar 

os seus – como opositores; „palavra profética da alma‟; zombaria; falsa 

profecia e apostasia (Ne 6). Sedes sóbrios ...vigilantes. Eis que ficarão 

furiosos, vossos inimigos quando as brechas forem fechadas; buscarão 

causar confusão... por isso, é necessário que haja guardas vigilantes 

(intercessores), dia e noite. Não temas.” (Ne 4:15-18). 

Como o ponteiro de um “relógio Celeste” ,  dentro da “máquina do tem- 

po de Deus”, vi o meu espírito de noiva rodando em altíssima velocidade, 

até que retornou ao meu quarto. Minhas vestes reluziam e em minhas 

mãos espirituais, ou seja, o ministério profético eu podia ver chamas de 

fogo, porque antes do meu retorno o “Ancião de Dias” havia tocado mi- 

nhas mãos. Oh, Glória! Aleluia!!! 
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As revelações daquele dia, do terceiro papel mostrado pelo anjo (...) 

findou-se. Embora, havia discernido que voltaríamos a reunião solene do 

“ Supremo Concílio Celestial do Avivamento”. 
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Capítulo 07 

Crianças do Exército de Deus 

- Uma Convocação Mundial 

“Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na 

Assembléia dos justos e na congregação” (Sl 111:1) 

Ao ter acesso ao segundo papel da revelação, trazido pelo anjo, cujo 

nome Jesus mencionou, presenciei milhares de milhares de crianças de 

vestes branquinhas (que tipifica: pureza, santidade e atos de justiça), 

assentadas em arquibancadas, cantando e exaltando o Rei Jesus. Eram 

crianças de vários países da terra, que cantavam em suas respectivas 

línguas, louvores ao Rei dos reis e Senhor dos senhores: JESUS. 

Tratava-se de uma data profética: “A Grande Convocação Mundial”, 

entre os filhos de Deus, a qual seria revelada aos profetas. O louvor can- 

tado pelas crianças da terra iria impactar e faria vibrar os céus e a terra. 

Seria um grande marco espiritual. Os céus através do mover do Espírito 

Santo seriam abalados pelo esplendor da Glória de Deus. Haveria sinais 

e prodígios nos céus, presenciados aos olhos humanos. 

“- E saberão que Sou o único Deus”- diz o Senhor dos Exércitos. 

Notei ainda, que anjos desciam do Céu e ministravam estas crian- 

ças. E que recebiam do Espírito Santo de Deus, unções diversas: para 

curar enfermos; autoridade para libertar multidões, em nome de Jesus 

Cristo; de poder para pregar a palavra de Deus, a bíblia; operações de 

maravilhas. Aleluia! 

Ainda com o segundo papel em mãos, o anjo olhou para mim, tocou 

o meu braço com um gesto de que naquele momento eram apenas reve- 

lações, que se cumpririam no tempo estipulado por Deus. Então parei, 

agradeci a Deus, porque fazia mais de uma hora que estava recebendo 

revelações, embora, não tivesse percebido o tempo passar. 

“Grandes sãos as obras do Senhor, procuradas por todos os que 

nelas tomam prazer”. (Sl 111:2) 
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Capítulo 08 

Três Velozes Mensageiros do Céu 

“Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. 

Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há que eu deseje 

além de Ti.” (Sl 73:24-25) 

Na noite seguinte, após ter lido a bíblia com meu filho caçula, senti- 

me impulsionada a pegar o caderno de anotações. Então ouvi a voz do 

Espírito Santo a me dizer: 

“-Não tenhas medo do que verás! ” 

Fiquei atenta. Ligada nos mistérios! Clamei pela cobertura do sangue 

de Jesus ao ver que do lado de fora estava sendo aprisionado um demô- 

nio gordo, um espião do poder das trevas, por anjos de Deus. Eles o 

levaram para onde Jesus ordenara. 

Em seguida, três anjos se posicionaram na lateral de minha cama. 

Eles estavam vestidos com calças compridas largas na cor azul claro; 

cintos largos; botas até os joelhos; e, chapéus. Eram “Anjos Mensagei- 

ros Velozes do Reino Deus”. 

Aqueles anjos tinham espadas e rolos nas mãos. O primeiro anjo 

apresentou-se a mim. Ele estava junto com o anjo dos rolos (papéis que 

já citei antes). Desta vez, eu receberia revelações do oitavo rolo-papel. 

Embora tivesse muitos rolos, não me foram revelados na sequência. 

O oitavo rolo brilhava intensamente, como um diamante branco. O 

brilho forte revelava se tratar de sinais na terra sobre a volta de Jesus. 

Como que em um filme sobre o rolo-papel, observei que havia um 

mapa da terra, com vários pontos destacados. Vários sinais do “mover 

profético da adoração” eram demonstrados em diversos países. 

Porém, um sinal terrível surgiu como um relâmpago em fúria sobre a 

França, especificamente, sobre a “Torre Eiffel”. Um sinal da ira de Deus. 

Os céus se rasgavam sobre Paris e anjos do Senhor Deus Soberano 

guerreavam contra o poder maligno das trevas. Notei que imediatamente 

uma epidemia horripilante se alastrava, era mesmo uma peste terrível. E 

fogo do Céu caia sobre altares das trevas. A terra chorava o sangue de 

inocentes. 

O clamor das almas dos inocentes mortos chegava às narinas de 

Deus, e, abalos sísmicos em vários pontos do planeta terra aconteciam 
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mesmo em lugares não previstos pelos cientistas. Em contrapartida à 

destruição, grandes moveres “Solenes e proféticos”, da adoração, da in- 

tercessão e atos proféticos aconteceria gradativamente na face da terra. 

“Geração de adoradores sem fim” nos quatro cantos da terra. 

“É tempo de profetizar: Jesus está voltando! O tempo de cantar che- 

gou!” (Ct 2: 10 -12) 

8.1 - Fúria sobre o Mar Mediterrâneo 

O segundo anjo se aproximou e abriu o rolo-papel. Presencie o mar 

mediterrâneo coberto de sangue. Muitos mortos boiavam. Animais maríti- 

mos também foram contaminados pelo derramar da taça da “fúria de Deus”. 

Repórteres do mundo inteiro buscavam entender o inexplicável da- 

quele fenômeno mortal. Quanta calamidade! Mitos surgirão sobre este 

episódio, porém, tudo acontecerá dado o aumento da iniquidade. Um 

“grande monstro mediterrâneo”, que é um anjo caído será liberado à des- 

truição, com a permissão de Deus Supremo. 

“- NOIVA, igreja fiel, eis que é tempo de preparação; tempo de pro- 

clamar o Grande Ultimo Avivamento, que precede as Bodas do Cordeiro ”. 

Depois, um arcanjo de Deus, com sua espada desembainhada, des- 

ceu do céu sobre o mar mediterrâneo e fincou a espada na cabeça do 

“Monstro Mediterrâneo” fazendo cessar o agir dele. 

“O Senhor à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre 

os gentios; tudo encherá de corpos mortos; ferirá os cabeças de muitos 

países.” (Sl 110: 5 -6) 

8.2 - Anjos se Materializarão 

- um recado para os profetas dos últimos dias 

O terceiro anjo aproximou-se e colocou-me uma luva de proteção em 

todo o meu braço e um “capacete eletrônico”. Deu-me uma chave e ócu- 

los para enxergar melhor as coisas espirituais. Então, percebi que mi- 

nhas vestes estavam como as dele. 

Em seguida, este anjo passou a sua espada debaixo dos meus pés 

de forma que, em espírito, fiquei suspensa sobre a lâmina da espada. Ela 

começou a girar...girar...ficando como uma hélice de helicóptero. Gira- 

mos e subimos por um “Tubo de Luz” até outro local célico. O interessan- 
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te e inexplicável, foi que ultrapassamos as dimensões da terra como um 

foguete espacial. 

“Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido 

na escuridão, pois com Ele mora a Luz.” (Dn 2:22) 

Fiquei apreensiva e ao mesmo tempo curiosa. Chegamos a um local 

cheio de pedras preciosas e tesouros de imensurável valor, que estavam 

bem guardados para a Noiva de Jesus. Recebi como Noiva, uma veste 

real belíssima, adornada de pedras preciosas e também uma capa de 

proteção. 

Ao sairmos dali, sobrevoamos vários países da terra lançando sobre 

“adoradores sem fim” tesouros do Rei Jesus, liberados para aquele mo- 

mento profético. Cada pedra preciosa lançada alcançava inúmeras pes- 

soas para o Senhor. “Será salvação e cura em massa”. As pessoas serão 

conduzidas pelos próprios anjos aos moveres de adoração ao Deus So- 

berano, em nome de Jesus. 

Profeta dos últimos dias assim diz o Espírito Santo de Deus : 

“-Eis que é tempo de profetizar o Avivamento, e o sobrenatural de 

Deus se manifestará. O que nenhum olho viu, é o que será derramado 

sobre a face da terra”. 

“Muitos terão o privilégio de verem anjos se materializarem. Conver- 

sarão com eles, pois Jesus os liberará com missões específicas.” 

“Simultaneamente, Intensificará também a ação enganosa do poder 

das trevas e perseguirão o povo de Deus. Cristãos sem identidade e sem 

santificação serão atingidos podendo até morrerem. Escândalos em „al- 

tos escalões‟, no meio cristão ocorrerão como estratégia inimiga de esfri- 

ar a fé e impedir o Avivamento.” 

“Enviados das trevas infiltrarão ainda mais, como „cordeiros‟, nos 

templos e moveres de Avivamentos, porém, não terão êxitos, se os cris- 

tãos ativarem a intercessão e forem sinceros diante de Deus.” 

“Famílias, vigiai e orai! Filhos honrem e obedeçam vossos pais no 

Senhor.” 

“Igreja, Noiva de Jesus é chegada à hora do teu resgate. A aurora se 

aproxima. Um novo dia virá. Dia de paz e não de guerra. Dia de júbilo sem 

fim!” 

Após o anjo (...) dos rolos, guardou os papéis e deu sinal para eu 

descansar, pois em sonhos receberia mais informações. 

“Por isso irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai 

a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.” 
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“E não há criatura alguma encoberta diante dele; antes todas as coi- 

sas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.” 

(Hb 3:1 e 13) 
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Capítulo 09 

O Sopro do Leão da Tribo de Judá 

sobre os pastores infiéis 

Descansando numa tarde de sábado, atentei-me para uma visão pro- 

fética que se iniciava. Uma roupagem especial, como uma capa de prote- 

ção me cobria escondendo-me. JESUS na figura do “Leão da tribo de 

Judá” com asas grandes e brancas, estava comigo naquele lugar tene- 

broso. 

Havia clarão de chamas de fogo infernal. Principados e potestades 

malignas se faziam presentes. Uma entidade maligna, enorme, numa 

forma quase invisível e animalesca, com suas pernas compridas e tortas, 

tinha em suas mãos uma foice de ceifar. Ele estava furioso...muito zan- 

gado e ao mesmo tempo zombador. 

De repente, percebi gritos desesperados. Notei que ali havia homens 

e mulheres que eram líderes de denominações religiosas, com suas mãos 

algemadas no paredão. E aquela entidade maligna passava a sua foice 

nas pernas dos infiéis a Deus, cortando-as. Alguns recebiam o finco na 

cabeça, morrendo na hora. Estes eram lançados na grande fogueira sen- 

do oferecidos a lúcifer, numa “festa anti-avivamento”. 

Em dado momento, aquela entidade foi avisada da presença de es- 

tranhos ali e começou a nos procurar. O Leão de Judá soprou em seus 

olhos e o mesmo esfregava os olhos ardentes, sem poder ver. Em segui- 

da, Jesus também soprou sobre homens e mulheres, lideranças que ain- 

da estavam vivos, apesar das pernas quebradas. Os que percebiam a 

presença de Jesus ali clamavam por perdão, reconhecendo que peca- 

ram. Estes receberam livramento; juntando-se novamente ao exército de 

Jesus, foram curados e restaurados. 

Retornei desta dimensão infernal, nas asas do “Leão da tribo de Judá” 

(Ap 5:5). E quando chegamos ao meu quarto, Ele acariciou meus pés, 

preparando-os para uma nova batalha. 
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9.1 - O abraço do Leão da Tribo de Judá 

- Anjos do Japão 

Estava trabalhando nos afazeres de casa e ao sair pelo quintal lou- 

vando e exaltando a Deus, resolvi olhar para o terceiro andar de minha 

casa. Notei a presença de anjos do Senhor que faziam sinais, chaman- 

do-me a subir. Continuei a observar atentamente, quando vi que sobre 

aquele lugar estava o arco celeste, em suas sete cores (Gn 9:13). Nova- 

mente, o anjo acenou intimando-me a subir. Logo percebi que se tratava 

de algo urgente. 

Enquanto subia declarava o meu amor ao meu Salvador e Rei Jesus. 

Aleluia! 

Logo ao chegar sentia no físico um calor aconchegante e angelical. 

Orava em línguas estranhas, quando fui tomada por outra variedade de 

língua. Era uma linguagem celestial que lembrava o idioma japonês. Com 

os olhos erguidos aos céus repletos de luz, observei que aparecia o mapa 

do Japão. E o Espírito Santo me orientou a estender as mãos e tocar o 

mapa. Ainda orando em línguas, outros anjos desceram do Céu e eu 

associei a ligação com o Japão. 

Passados momentos com os anjos do Japão, o Leão da tribo de 

Judá chegou até onde eu estava e me abraçou carinhosamente. 

Novamente, dois anjos do Japão se aproximaram. Um deles entre- 

gou-me três pequenas chaves que abririam as portas do Japão. Era um 

“anjo de recado ambulante” que tinham asas e bico como de uma grande 

águia. 
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Capítulo 10 

Novamente com o Anjo 

das 120 patentes em suas vestes 

Novamente coloquei-me à disposição do Espírito Santo para ouvir a 

sua voz. Peguei o caderno e caneta, embora fosse tarde da noite, após 

retornar de um culto abençoado, orei e aguardei por alguns instantes e 

nada de visão. Então, agradeci a Deus e me preparei para dormir. Quando 

comecei a cochilar, notei a presença do mesmo anjo enviado por aqueles 

dias, com os rolos-papéis em suas mãos. 

O “anjo da Paz”, que trajava roupagem azul claro, assentou-se ao 

meu lado na cama. O surpreendente foi que passei a ver a largura da 

manga de sua vestidura, que reluzia muito. Observei que na parte de 

dentro da manga havia muitas insígnias de autoridade as quais represen- 

tavam patentes de exércitos de anjos do reino de Deus. 

Admirada com o que via, e porque não dizer, perplexa, pois, aparen- 

temente as vestes do anjo (...) eram simples e suaves, mas, por dentro, 

quantos emblemas de autoridade!!! O Espírito Santo então ministrou em 

meu coração a respeito da humildade. Quanto maior for a autoridade 

espiritual concedida, mais se fará necessário, a “capa da humildade e da 

invisibilidade” na vida do Cristão. E, este anjo com estas vestes simples, 

estrategicamente, passava despercebido no meio espiritual, sem fazer- 

se notória a sua patente de autoridade angelical. Então discerni que o 

fato de estarem em suas mangas às insígnias de patentes, indicava a 

sua autoridade no reino do espírito e reconhecimento dos exércitos de 

Deus ali representado. 

Adormeci, e no dia seguinte, às dezesseis horas, em comunhão com 

Deus Pai, novamente eu retornei à visão profética. O mesmo anjo se 

aproximou e colocou em minhas mãos uma das “insígnias de patentes” 

para eu ver. 

10.1- Eram 120 Patentes 

Como já mencionei: “ Patente significa: concessão de um título. Para 

saber a importância de um posto, basta observar a quantidade de símbo- 

los que uma insígnia tem”. 
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*Observação: No reino do Espírito, dado a grandeza inumerável dos exér- 

citos de anjos de Deus, e devido a minha limitação de discernimento, fico até 
mesmo a questionar a proporção do que me foi apresentado. Não posso 

afirmar com toda certeza, que no reino do Espírito a concessão destas paten- 

tes dos exércitos dos anjos de Deus se dá no mesmo critério da forças 
armadas da terra (aeronáutica, exército e marinha). 

À medida que eu tocava as insígnias de cada patente eram-me apre- 

sentados, novamente, “Exércitos de anjos dos céus”. Eram anjos de Deus 

com roupagens específicas e diversas armas; anjos pequenos e grandes, 

morenos, brancos, cavaleiros... com cabelos curtos e compridos, uns 

com bicos outros não; com asas e sem asas; anjos velozes; estrategis- 

tas; anjos que mapeiam territórios; flecheiros; com espadas e outras ar- 

mas; anjos pilotos, anjos cofres do Tesouro celeste; anjos leões, etc. 

Através do comando do Espírito Santo, as insígnias das cento e vinte 

patentes foram colocadas, paulatinamente, nas vestes espirituais de pes- 

soas escolhidas por Deus, com missões específicas no Seu reino. Com 

isso, elas receberam autoridade e reconhecimento entre os exércitos de 

anjos de Deus, em suas respectivas funções e hierarquias. 

Nota da autora: Estamos nestes últimos dias, vivenciando o Ministério 

do ESPÍRITO SANTO e seus anjos. Quero esclarecer, que às vezes que des- 

crevi a presença de anjos e conversei com eles, é porque assim me permitiu 
o Espírito Santo. Jamais ousaria conversar com eles se não viessem com 

missão específica e liberada por Deus, em nome de Jesus. É com muito 

temor que escrevo isto. 
Quero incentivá-lo(a) amado(a) leitor(a) a buscar conhecer os “mistérios 

de Deus”; seja desesperado(a) pela Sua face, em santificação, e Ele Se 

manifestará a você. Caso já tenha vivenciado a Sua presença gloriosa, dese- 
jo que a sua fé aumente para que possas receber ainda mais, pois não há 

limites. E lembre-se: quanto mais sedento, maior será o nível da profundida- 

de da Água do Mover do Espírito Santo. 

“Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus; estenda a sua glória sobre 

toda a terra!” (Sl 108:5) 
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Capítulo 11 

Anjos Leões sobre 

o Rio de Janeiro - Brasil 

“O Senhor estenderá o cetro de poder desde Sião, e dominarás sobre 

teus inimigos! Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresen- 

tará voluntariamente. Trajando vestes santas, desde o romper da alvorada 

os teus jovens virão como o orvalho.” (Sl 110:2-3) 

No ano de 2008, meu tempo foi muito escasso; além de atividades 

ministeriais e outras mais, ocupei-me bastante com trabalhos extraclasse 

do curso de Teologia. Já era tarde da noite, quando terminei um destes 

trabalhos (disciplina: Teologia Pastoral sobre “Sacerdotes da Bíblia”), e 

ao me levantar para beber água percebi que dois anjos observavam-me. 

Era o anjo mensageiro de vestes azul claro, já citado, e outro de cabelos 

encaracolados, vestes brancas com um cinto dourado e com sua espada 

na mão. 

Então o mensageiro alertou-me que estava aguardando ali, pois tinha 

novas informações do Reino Celestial para a Noiva de Jesus. Ele mostrou 

um relógio redondo que cabia em suas mãos, demonstrando que havia 

um tempo a ser cumprido. Fiquei assustada, pois, por um instante temi 

pensando que aquele anjo poderia estar com a espada para me corrigir. 

Perguntei, imediatamente, ao Espírito Santo o porquê da espada na mão 

do anjo. 

Eles riram; sim os anjos riram da minha preocupação. E disse-me o 

anjo mensageiro: 

“- Veja que na espada do anjo há brilhantes enfileirados. São autori- 

zações de Deus para te levar a novas dimensões. As pedras brilhantes 

na espada demonstram que ele foi encarregado nesta missão e tem au- 

toridade sobre vários exércitos de anjos de Deus.” 

Entre outras informações falou-me o outro anjo, assim : 

“- (...) esta capa que recebeste te protegerá do mal. Sede prudente e 

mansa (...)” 

O mensageiro, o anjo da paz, pegou mais um dos rolos-papéis de 

revelações, tocou um dos brilhantes da espada do outro anjo, e seguran- 

do minha mão disse-me: 
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“-Venha!” 

Daquele brilhante abriu-se uma “porta de Luz”. Ao lado do anjo da 

paz, alegremente eu bailava com minha veste espiritual azul claro, de 

mangas compridas e largas como a dele. Quanta magnitude e mistério 

despejado pelo Pai do Céu! É imensurável e extraordinária a alegria per- 

mitida nestes arrebatamentos de espírito! E creio sim, que no coração do 

Pai está o desejo de se desvendar à Noiva (igreja). Jesus nos constituiu 

reino e sacerdotes para Deus e seu Pai (Ap 1:5-6). 

De repente, me espantei ao passar acima de nós um enorme “leão 

de asas brancas” em alta velocidade, vindo em seguida outros leões. Um 

cavaleiro com seu cavalo desceu rapidamente até onde estávamos e es- 

tendeu sua mão para que eu subisse com ele. Então olhei para o mensa- 

geiro, um tanto embaraçada, porém ele fez sinal tranquilizando-me, e 

com sua cabeça gesticulava que poderia ir com o cavaleiro porque assim 

o Senhor Jesus havia permitido. 

Subi no cavalo junto com aquele cavaleiro de guerra. O cavalo tinha 

asas enormes e era muito veloz. A armadura do cavaleiro era pesada, sua 

lança era grande e em seu rosto estava uma armadura que o cobria todo; 

apenas os olhos ficavam descobertos. Incrível, foi perceber que as mi- 

nhas vestes foram trocadas, passando a ser como as do cavaleiro, pois 

era necessário dado à guerra a ser enfrentada logo à frente. 

Sobre as asas daquele cavalo veloz seguíamos rapidamente o exér- 

cito dos leões voadores. Eles corriam devido à missão de “fazer justiça 

sobre a terra”. Aqueles leões bradavam e estraçalhavam demônios nos 

ares do Brasil em virtude dos choros, lamentos, bramidos e solicitações 

por socorro feito pela igreja fiel, do Rio de Janeiro - Brasil. A guerra era 

ampla e eu vi anjos Guerreiros de Deus aprisionando principados malig- 

nos, de alta hierarquia. 

Disse-me aquele cavaleiro: 

“- O sangue inocente derramado chegou às narinas de Deus. Deus é 

Deus de justiça. E à medida que seu povo se posiciona, Ele opera com 

sua destra. Não temas, em escrever o que vês.” 

Então, um enorme “guardião maligno” saiu de uma das pedras enor- 

mes no Rio de Janeiro, vindo sobrevoando com muita fúria sobre nós. 

Quando pensei que iríamos guerrear, os olhos dele ficaram como que 

cego, e o mesmo atordoado ficou sem direção. Aleluia!!! 

Perguntei ao cavaleiro: 

“- O que aconteceu?!” Então notei que atrás de nós havia um “Prínci- 

pe de Deus”, enorme e belíssimo. Ele havia estendido apenas a sua mão 

que emitira uma luz forte, o que causou cegueira ao “guardião das tre- 

vas”. Meu espírito inquietou-se, pois sabia que tratava do “Príncipe da 
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Paz”, que é Jesus. Tudo que eu almejava, desesperadamente, naquele 

momento, era descer da garupa do cavalo de asas e abraçar o Príncipe 

da Paz. Para minha surpresa, como que num piscar de olhos, me sentia 

afagada por Ele. Estava na palma de suas mãos, dado meu tamanho 

pequenino diante Dele. Ele me beijou e novamente colocou-me nos lom- 

bos daquele cavalo. 

Parti com o cavaleiro acenando para o meu amado “Jesus, o Príncipe 

da Paz”. Olhei nos ares territoriais do Rio de Janeiro e presenciei demô- 

nios amarrados e capturados pelos anjos de Deus. E o povo de Deus 

exaltava em alta voz: “Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor da peleja, 

o Rei da Glória.” 

Aquele cavaleiro levou-me até uma das “bases de vigilância do reino 

de Deus”, descrevi sobre elas no livro II: “ Os Segredos de Deus - Inesque- 

cíveis Arrebatamentos ”. Ao chegarmos, notei que ali havia uma “aeronave 

espacial”, contendo o símbolo da “Estrela de Davi”, a “Estrela verdadeira” 

e não a “não davítica” de satanás, que tem enganado a muitos. 

Leia abaixo que já foi mencionado a respeito, no livro II: 

Nota: Esclareço que Lúcifer é usurpador em cópias. Arrumou para o seu 
reino de trevas também uma estrela, o pentagrama. Embora receba o nome 

de estrela de Davi, esta é falsa. Se há a verdadeira Estrela de Davi, a dele é 

falsa e podemos chamá-la de estrela não-davítica, (Leia Amós 5:26), pois, 
“Jesus é a Suprema Estrela de Davi”. Jesus é a Estrela que procede de Jacó 

(Nm 24:17) - “Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel.” 

Estrela, ou cetro na linguagem Oriental significa emblema de Rei, de governo 
e autoridade (Mt 3:11; Dn 8:10). 

“[...] até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração”, 

(II Pe 1:19b) “Eu sou a Raiz e a Geração de Davi, a brilhante Estrela da 
manhã”. (Ap 22:16b) 
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Capítulo 12 

O Embarque para a Zona Estrelar 

Enquanto eu era recebida pelo comandante piloto daquela “aeronave 

espacial”, que tinha o emblema da “Estrela de Davi”, observei que os leões 

retornavam da batalha. Suas asas movimentavam-se velozmente de ma- 

neira que o barulho era muito forte e assustador. Cinco daqueles leões de 

asas ficaram próximo ao cavaleiro e seu cavalo, como guardiões e escu- 

deiros. 

Após repassar as ordenanças do Rei da Glória (Sl 24) para o coman- 

dante da aeronave, a respeito da missão para comigo, eles foram para 
outro espaço celestial. 

O comandante convidou-me a entrar. Fiquei vislumbrada com o que 

via, os lustres tinham chamas que não se apagavam. Toda decoração era 

de uma nobreza apurada. Quanta exuberância! 

O embarque era para a “ Zona Sul estrelar ”, assim falou o Espírito 

Santo ao meu espírito. Engraçado foi que, no primeiro momento pensei: 

“...Será que estamos indo para a Nova Jerusalém?!” Pois, havia naquela 

nave um coral de anjos cantando e uma orquestra magnífica que tocava 

seguindo a direção do anjo maestro. Estavam presentes ali profetas da 

bíblia assentados à mesa de talheres finíssimos. 

O sinal da partida foi emitido... Embora, não fosse necessário o cinto 

de segurança. Estar ali era seguro e podia circular livremente. O surpre- 

endente foi que até mesmo na cabine do piloto da nave tive permissão 

para entrar e ver o espaço célico, brilhante de estrelas. 

Assentei-me à mesa e comi algo gelatinoso e gostoso que havia num 
pote branco. Senti-me revigorada espiritualmente. 

Atentamente, enquanto comia, notei a presença de dois anjos; pas- 

me! Com aparência feminina. Eles achegaram-se com adornos de noiva- 

rainha em mãos. Como representante figurativa de noiva de Jesus, recebi 
um vestido lindíssimo, aveludado, cheio de pedras preciosas, na cor 

escarlata. Meus cabelos também receberam adornos, que significa, meus 

pensamentos ligados à mente de Cristo. 

“Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço 
com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. 

Enquanto o Rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu 

perfume.” (Ct 1:10-12) 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

A melodia da orquestra mudou, e aqueles dois anjos, com “aparência 

feminina” me levaram pelos braços até o meio do salão daquela grande 

“Nave celeste”, que representa porção da glória de Deus. 

Nota: Sabemos pela bíblia que os anjos são seres espirituais criados 

por Deus, e a palavra não esclarece se eles são masculinos ou femininos. 
Porém, em Zacarias 5:9, o gênero feminino é usado por duas vezes. 

Os demais convidados ali, inclusive alguns profetas da bíblia, batiam 

palmas enquanto dançávamos alegremente. 

Fiquei embriagada pelo Espírito Santo de Deus naquele momento 

marcante. A adoração tocada e cantada pelos anjos lembrava “músicas 

hebraicas”. 

Do teto daquele lugar exuberante  refletia a luz sobre nós da “Supre- 

ma Estrela de Davi – JESUS”. A luz forte era um sinal. Olhei novamente 

para o teto aguardado novas informações. Foi quando tudo começou a 

girar no tempo de Deus, rapidamente. 

De repente...uma brisa suave sobreveio. Após a brisa, gotas de águas 

límpidas foram intensificadas, até que fiquei encharcada pela água vindo 

do teto. Os convidados presentes aplaudiam e riam ao vivenciarem “o 

mover da chuva celestial”; era o derramar de bênçãos espirituais sobre a 

Noiva de Jesus. 

Após sair daquela aeronave percebi que o anjo, cujo nome Jesus 

revelou-me, segurava minha mão e outros anjos aguardavam-nos. 

Havia a princípio três anjos fortes que tinham cintos com fivelas lar- 

gas revestidas de ouro e sandálias. Suas vestes brancas iam até os 

joelhos e seus braços estavam descobertos. Eles possuíam também 

escudos redondos adornados, contendo cada qual uma pedra grande no 

meio, em cores diferentes: verde, azul e amarelo. 

Quando chegamos perto deles, a visão se ampliou e pude ver inúme- 

ros anjos, divididos em três companhias de exércitos. Três anjos de cada 

exército tocavam alternadamente as trombetas; desta vez eram como 

shofares, e cada exército erguia seus escudos adornados, cujas pedras 

brilhavam de acordo com cada liderança de anjo próximo a mim. 

Aqueles três anjos passaram revistando rapidamente os exércitos de 

Deus confiado a eles. Cada qual designava os anjos-soldados, a segui- 

rem em frente, pois, por ordem de Jesus, dariam escolta especial a mim 

e ao anjo da Paz. 

“Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que 

executais as suas ordens e lhes obedeceis à palavra. Bendizei ao Se- 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

nhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a Sua 

vontade” (Sl 103:20-21) 

Vi então, que explosões nos céus começaram a acontecer. Fiquei a 

princípio, sem saber se era comemoração ou se tratava de bombas. Tive 

medo, por causa dos estrondos...apenas me tranquilizei quando ouvi um 

dos anjos dizer-me: 

“- Não te assombres, pois não serás atingida. Vamos?!” 

Então partimos em alta velocidade para outra dimensão, saindo do 

local dos estrondos, que se tratava de uma guerra espiritual. 

Interessante foi que voltamos para onde estava escrevendo e os bata- 

lhões dos três anjos também vieram, para minha casa, para nos proteger. 

Não sei quanto tempo ficaram. Ajeitei-me para dormir, pois era uma hora 

e trinta minutos. * Neste livro muitas das informações chegaram de ma- 

drugada. Creio serem por questão de tempo de busca durante o dia, 

dados afazeres diversos. 

Quando comecei a escrever eram vinte e três horas e trinta minutos. 

Porém, estas duas horas se passaram rapidamente. Ao parar de escre- 

ver parecia ter passado apenas dez minutos. Mistério!!! O tempo de Deus 

é diferente do nosso terreno. 

Meu prazer é te adorar Senhor!!! 

“(...) Senhor, exalta sobre nós a luz do Teu rosto.” (Sl 4:6b) 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

Capítulo 13 

Atraída à Sala do 

Controle de Deus 

- dentro do Leão da Tribo de Judá 

Estava orando ao Senhor, com espírito quebrantado. Algumas per- 

guntas eu fazia para o Senhor em relação ao tempo de cumprimento de 

suas promessas em minha vida. O meu desejo e busca é: “Pai, quero 

estar no centro de tua vontade!” De repente... o Leão da tribo de Judá com 

suas asas velozes, arrebatou o meu espírito para dentro Dele. Ali eu 

estava: na “ Sala do Controle de Deus ”. Havia vários botões de comando e 

controle. E Jesus - o Leão da tribo de Judá - disse-me: 

“- Toque um destes botões, e peça o que quiseres, mas tenha cuida- 

do ao pedir”.  Estremeci naquele momento. Tive receio em tocar o botão, 

porém obedeci. E Ele disse-me, novamente: 

“-Olhe para baixo”. Olhei e vi que na terra havia muitos demônios 

lutando contra a minha vida e este ministério. Então, Jesus disse-me: 

“- Já ordenei que saíssem do seu caminho, pois, Eu já liberei a sua 

benção (...)”. Aleluia!!! 

Ainda dentro do Leão da tribo de Judá  entrei por uma grande porta. A 

Luz do Leão de Judá cintilava densamente, o que levava os demônios a 

se retirarem desesperados. 

Havia um imenso Salão, onde paramos. O Espírito Santo me mostra- 

va inúmeras pessoas sendo conduzidas até aquele salão de livros, atraí- 

das pelas revelações a mim confiadas. Amado(a) leitor(a), você não che- 

gou até aqui, nesta leitura por si só. Saiba que, o Espírito Santo está te 

guiando. 

Novamente, ainda dentro do Leão de Judá, toquei outro botão com o 

consentimento Dele. Fiz o meu pedido e o Senhor Jesus mobilizou anjos 

a ministrarem a favor do livro II: “ Os Segredos de Deus – Inesquecíveis 

Arrebatamentos” o qual até o momento deste arrebatamento em espírito, 

ainda não estava liberado aos leitores. Pessoas eram abençoadas ao 

lerem tais revelações, pois o Espírito gerava um desejo maior pelos mis- 

térios Celestes e pela Volta de Jesus. 

“-Dê um novo comando. Toque outro botão” – disse-me Jesus. 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

Com temor, pedi ao Espírito Santo que direcionasse o meu dedo e 

meu pedido, pois, somente na direção Dele, eu caminharia segura sem 

perder-me. 

“(...); por que não sabemos o que havemos de pedir como convém, 

mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.” 

(Rm 8:26) 

Foi quando notei uma imensa lista contendo nomes de pessoas leais 

a Jesus.  O Espírito Santo levava a minha mão a vários botões de coman- 

do, em nome de Jesus, tocando-os em alta velocidade. Contemplei anjos 

sendo liberados para ministrarem as pessoas da lista, a respeito das 

palavras proféticas do livro II. 

Quando terminei de anotar estas revelações, vi um imenso anjo tocar 

o shofar, e imediatamente, outros anjos se espalhavam pelo Brasil e ou- 

tros continentes. 

Em seguida ouvi o Espírito Santo falar-me: 

“- Estás no centro da vontade de Deus. Exatamente no „Cofre Celes- 

te‟, portanto, pegue os recursos enviados e faça acontecer no físico as 

suas bênçãos .” Ou seja, trazer a existência o que já foi liberado por 

Jesus, a respeito dos livros. 

Para a honra e glória do Senhor Jesus, em outro momento, após orar 

e descer do terceiro andar de minha casa eu senti que deveria ligar para 

uma pastora do Rio de Janeiro, que estava em Vila Velha – ES. Deus a 

levantou como uma intercessora a respeito deste ministério profético con- 

fiado a mim. Quero compartilhar uma das palavras liberadas por esta 

mulher, que confirmava estas revelações escritas acima. O interessante 

é que ela não sabia nada a respeito deste meu encontro com Jesus, até 

então. Ela disse-me: 

“- Irmã saiba de uma coisa: Deus já liberou a benção a respeito dos 

livros, basta agora você dar o comando em nome de Jesus para que os 

demônios que estão travando, saiam em retirada”. Aleluia!!! 

Observação:  Questão de fé – Para a glória de Deus, os recursos para 

fazer o livro II vieram. Inclusive, O Pai marcou a data da benção (25 de outubro 

de 2008). 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

Capítulo 14 

Mobilizada pela 

Presença da Glória de Deus 

Nos dias vinte e nove e trinta de maio de 2008, eu e meu esposo 

fomos convidados a ministrar palavras para casais numa igreja Assem- 

bléia de Deus em uma cidade do estado do Espírito Santo – ES/Brasil. 

Mas, algo tremendo aconteceu no dia vinte e nove e o meu esposo teve 

que ir sozinho. 

“O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem 

de Deus”. (Pv 16:9) 

O curioso foi que um dia antes, o Espírito Santo alertou-me a estar 

vigilante quanto à sexta-feira, pois, o Seu mover emanaria avigorado na- 

quele dia. Neste período, eu estava realizando um propósito de quarenta 

dias, orando de joelhos em determinados horários. 

Junto com minha filha arrumando a casa, comecei a desfalecer fisi- 

camente. E a Luz forte de Cristo Jesus irradiou o meu ser. Pressenti que 

meu espírito sairia do meu corpo físico. Assentei-me imediatamente. Meu 

esposo então me carregou até o quarto, pois estava desfalecida. Não 

conseguia levantar-me e nem mexer. A luz continuava fortíssima!!! Então 

falei: 

“- Não fiquem assustados, é que estou mais na dimensão Celeste do 

que na terrena.” Sabia que algo de novo e tremendo aconteceria. 

Ah!!! Que maravilha era vivenciar aquela Luz forte e sentir a presença 

angelical dos anjos de Deus em minha casa. 

A paz de Cristo inundou meu ser; o físico perdera as forças com a 

presença de Deus. Inúmeros anjos de branco foram chegando e circula- 

vam a minha casa, sendo que alguns ficavam nos quatro cantos com 

espadas desembainhadas. 

Notei que os céus estavam abertos. Uma “antena celeste” foi ligada 

de dentro da casa até o céu. Comovida fiquei quando ouvi o Senhor dizer- 

me : 

“- Hoje o acesso será direto ao Meu trono. Não precisarás passar 

pelos anjos”. 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

O Trono de Deus e do Cordeiro estava em minha casa. Por isso não 

conseguia levantar-me, nem mesmo o pescoço. Somente contemplava o 

espargir da Sua glória. 

Chamei meu esposo e dois filhos e os alertei a estarem ligados em 

temor, pois algo grandioso o Senhor Jesus faria. (E fez mesmo!!!) 

Deitada, diante daquela luz fortíssima, fiquei ligeiramente a pensar: 

“ Meu Deus, algumas vezes, vi os anjos com o rolo e com o cansaço e a 

correria do dia a dia, não parei para ouvir e escrever (...).” Uma das pri- 

meiras coisas que faço antes de começar as anotações é pedir perdão a 

Deus e clamar pela proteção do sangue de Jesus, o Cristo. Continuei a 

pensar: “(...) será que foi necessário o Senhor fazer-me parar e colocar- 

me na cama para eu ver e ouvir a sua voz?!” 

Já não podia movimentar-me, nem mesmo o pescoço. Estava como 

se estivesse sedada por “anestesia celeste”. E caso insistisse até mes- 

mo de assentar-me, tudo rodava e logo precisava me deitar. Alegrei-me 

muito no espírito, pois sabia que era o agir de Deus. A paz era grandiosa. 

Minha visão estava aberta e podia ver o movimentar angelical. 

A “antena celeste” estava ligada ao céu e Jesus desceu à minha 

casa; não sei se Ele desceu ou se nós subimos; só sei que havia uma 

fusão de dimensões. (Sl 18:9-10) 

“Abaixou os céus, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E mon- 

tou num querubim, e voou; sim, voou sobre as asas do vento.” (Sl 18:9- 

10) 

Era maravilhoso saber e sentir a Sua presença! Torna-se complexo 

para eu expressar... É precioso !!! Magnífico!!! Esplêndido!!!. 

Meu esposo e meu irmão observavam-me com dúvidas e espantos 

em seus olhares. Fui tomada pelo Espírito Santo em palavras de profeci- 

as e enigmáticas. Depois perguntei a eles se havia entendido, e eles 

disseram que não. Eles continuavam a me observar e ao mesmo tempo 

em que achavam que eu estava ficando doente, permaneciam parados 

sem saber o que fazer. Calmamente, novamente os tranquilizei alegando 

que era algo que Deus faria, não deveriam se preocupar. Então eles 

retornaram as suas tarefas. Ficaram ao meu lado, minha filha e duas 

irmãs em Cristo que chegaram logo depois. 

Foi tremendo o agir de Deus naquele período de onze horas da ma- 

nhã até as dezoito horas. 

Percebia que algo maior estava por vir. Por mais que buscasse me 

levantar, o corpo estava desfalecido, mole... O peso da presença da glória 

de Deus estava muito forte e por isso, a carne não estava resistindo. Já 

estou no terceiro livro, e não sei até quando a carne aguentará meu espí- 

rito recebendo tantas revelações. Estou com saudades da Casa do Pai. 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

Ah!!! Como anseio andar como Enoque andou e ser arrebatada para o 

Céu, definitivamente - Gn 5:24 

Em certo momento, o Espírito Santo moveu o meu ser para erguer as 

mãos rumo ao escritório imobiliário de meu esposo, até então, acoplado 

em minha casa. E era como se não tivesse paredes, pois eu via o anjo do 

Senhor tocando o coração de meu irmão. E o Senhor ministrou-me, di- 

zendo: 

“-Vou trazê-lo aqui, onde vocês estão. Ele virá até a cozinha e abrirá 

a geladeira. Será um sinal a você. Eu o quero aqui de joelhos, pois falarei 

com ele.” 

Em menos de cinco minutos tudo aconteceu conforme Deus mostra- 

ra. Ele foi até a cozinha e abriu a geladeira. Eu o chamei e contei o 

propósito de Deus em trazê-lo diante daquela revelação. Ele foi até ao 

quarto e ajoelhou justamente onde Deus havia mostrado na visão. 

Ao ajoelhar ele foi incendiado pela glória de Deus e orando em lín- 

guas interpretou dizendo que o Senhor chamava-nos a interceder pelas 

nações, entre outras direções. 

Ele orava em línguas estranha, como se bradasse em nome de Je- 

sus, enquanto presenciava anjos-leões e cavaleiros de guerra que parti- 

am para a batalha. Naquele instante o Espírito Santo usava a boca dele e 

ordens eram dadas aos anjos. Oramos por vários países nos quais o 

Espírito Santo nos direcionava, como: Alemanha, Turquia, Polônia, paí- 

ses da África, China...E mesmo assim, eu não conseguia elevar se quer 

minha cabeça. Era o flutuar nas asas do Espírito. 

Muita coisa Deus nos revelou naquela tarde. Relatarei um pouco mais... 

Deus falara: 

“- O foco da Noiva de Jesus está sendo interpretado erroneamente. É 

necessário que a Noiva se volte mais para o espiritual do que para as 

razões terrenas. Meu povo precisa aprender a guerrear e profetizar no 

reino espiritual. Trasladarei profetas em espírito de um local para outro; 

quando o meu povo que chama pelo meu nome prostrar-se e confiar no 

meu agir.” 

“Haverá grandes moveres de Avivamentos. Multidões estarão reuni- 

das aguardando pregadores escolhidos pelo homem e não por mim. Mas, 

Eu o Senhor, por amor aos que clamam com sinceridade pelo Meu nome, 

trasladarei profetas meus, assim como fiz com Elias e Filipe, a estes 

locais. Farei calar os de frente que não estiverem no centro de minha 

vontade e colocarei os meus escolhidos nestas missões. Falarão o que 

Eu colocar em suas bocas e Eu mesmo os retirarei de lá. Ficarão perple- 

xos e procurarão pelo pregador da última hora, e, não mais o acharão. 

Porém, a multidão estarrecida, em prantos me glorificará.” 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

“À medida que os corações sinceros me buscarem, não mais os 

deixarei serem manipulados pela mídia e por planos promocionais huma- 

nos. O temor ao Meu nome será tão grande que me buscarão para ter 

certeza da minha vontade. E esta será uma das formas de quebrar os 

corações exaltados e soberbos.” 

Esta palavra profética gerou-me muito temor e não sei para que tem- 

po será. Podemos guerrear em espírito às nações. Não devemos ter medo 

e sim confiar no Senhor. O nosso espírito é eterno e não está limitado ao 

corpo físico.  Podemos sim, como profetas, sermos tomados em espírito 

pelo Espírito Santo a qualquer lugar da terra e profetizar o Avivamento. 

Ele trasladou Filipe para outro lugar, e pode fazer conosco também. Ele é 

Soberano. (At 8:39). 

Deus arrebatava o espírito de Elias para onde Ele queria (I Rs 18: 11- 

12). E, no final de sua vida terrena, foi conduzido à “linha do Arrebatamen- 

to”, por isso foi levado ao céu na carruagem de fogo. (II Rs 2:1-11). Assim 

acontecerá com a Noiva de Jesus quando a “linha do Arrebatamento” 

baixar à dimensão das nuvens, a Noiva será arrebatada e encontrará o 

Senhor Jesus nos ares (II Ts 4:16-17). 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

Capítulo 15 

Três pontos da Terra 

impactados pela ira de Deus 

Presenciei em espírito, que três pontos da terra sofreriam impactos 

terríveis da ira de Deus. Via como um relâmpago que fendia a terra e 

aconteceria uma grande explosão. Do alto eu observava e sabia que acon- 

teceria nos EUA; em regiões dos países Nórdicos e na Ásia, para que o 

mundo sinta a ira de Deus, tenha temor e saiba que Ele é Deus Sobera- 

no. 

Depois, fui arrebatada a um grande operar de Deus, não sei se no 

corpo ou fora do corpo. Só sei que avistei uma imensa multidão. Eram 

milhares e milhares de pessoas na África. 

De repente, ao lado de um homem de Deus eu me encontrava. Havia 

anjos comigo, e aquele pregador percebia nossa presença. Algo sobre- 

natural aconteceu! Fiquei surpresa e temerosa; embora fosse real, sabia 

que estava em espírito na África juntamente com os anjos do Avivamento. 

O temor aumentou e fiquei a indagar: 

“... Será que estarei na glória quando isto acontecer?!  Posteriormen- 

te, Deus me permitiu ouvir testemunhos de outros profetas que foram 

arrebatados em espírito pelo Senhor, a outros países; alguns para guerre- 

ar. 

Então, o Espírito Santo ministrou que: 

“ A Igreja de Cristo precisa mudar sua conduta. A visão deve ser espi- 

ritual, voltada para Jesus. Não se pode ver com visão humana. Disse-me 

que, muitos têm sido chamados para guerrear. O espírito que é eterno 

rompe fronteiras, seguirão acompanhados pelos anjos guardiões, encar- 

regados do Senhor. Mesmo que estes escolhidos não sejam conhecidos 

pela mídia dos homens, são reconhecidos pelos exércitos do Reino Ce- 

leste. 

“Portas do inferno serão sacudidas, aniquiladas para que se manifes- 

te a glória de Deus na terra. O temor humano aumentará com as catás- 

trofes. A terra será chacoalhada; ficará abalada... assombrada. E muitos 

se renderam a Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Também me disse o 

Espírito Santo que, levantará guerreiros estrategistas que demarcarão 

novos territórios no meio físico.” 
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Amado(a) leitor(a), não se preocupe em receber reconhecimento hu- 

mano. A glória humana FERE o coração do PAI. Aliste-se. Seja um guer- 

reiro guiado pelo Espírito Santo de Deus, mesmo que no anonimato. Pois, 

qual é o melhor? Ser famoso nesta vida terrena, ou receber os galardões 

celestiais?! 
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FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

Capítulo 16 

Dentro do Arco Celeste 

Estava lavando vasilhas antes do almoço familiar num domingo de 

maio, quando novamente senti meu espírito estremecer. Então indaguei 

em meus pensamentos: 

“- Meu Deus!!! Novamente a mesma sensação! Abra os meus olhos 

Senhor e mostra-me a tua vontade”. 

Naquele domingo, meu desejo era ir à casa de uma amiga realizar 

algo para o Ministério. Mas, o Espírito Santo é quem nos ensina todas as 

coisas, e nos guia. Por isso optei em obedecê-lo, visto que, lembrei-me 

quando fiquei resistindo à voz do Espírito Santo, ao ponto de meu corpo 

ficar desfalecido e meu espírito começar a sair do corpo físico, e para a 

cama fui carregada, bêbeda do Espírito Santo. Os detalhes foram descri- 

tos no item: “Mobilizada pela presença da Glória de Deus”. 

Ao ver com atenção constatei que na janela da cozinha, em frente a 

pia, estava um anjo mensageiro de vestidura branca puxada para a cor 

prata, cujas mangas eram largas. Este anjo-águia, cujo bico continha 

três pedras preciosas, como que diamantes em cada lado, apresentava- 

me uma placa reluzente.  Ao observá-la atentamente, compreendi trata- 

va-se de um livro. Sentia que novas coisas seriam desvendadas e ao 

terminar a limpeza da cozinha, retirei-me para o meu quarto com o cader- 

no em mãos para escrever. 

Foi magnífico! Ao assentar-me na cama já disposta a obedecer, a 

visão retornou à janela da cozinha, ou seja, mesmo meu corpo físico 

estando no quarto o meu espírito retornara à janela da cozinha, junto ao 

anjo mensageiro. 

Perplexa, em espírito naquele ambiente, contemplei o livro do céu se 

abrir e dele surgia uma porta a princípio avermelhada, e depois azulada, 

em direção ao além. 

Interessantíssimo foi o processar da visão celestial! O mesmo anjo- 

águia que na janela estava, imediatamente, transportou-se ao quarto com 

o livro em mãos, cuja capa reluzia como metal. 

O anjo-águia atentamente observava-me com o livro aberto enquanto 

eu escrevia o que via e ouvia do Espírito Santo. Parei, olhei para ele, e 

perguntei o porquê das reações no meu físico. (Eu podia conversar com 

ele, pois foi incumbido pelo Espírito Santo a me ministrar). 
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Ele apontou para o livro e começou a chacoalhar. E vinha em minha 

direção como que fumaças perfumadas e coloridas que inundara todo o 

meu ser. Fiquei adornada e refletida pelas fumaças coloridas. Ele então 

bradou de maneira finíssima: “- Veja, você está dentro do Arco Celeste: 

dentro da Nova Aliança de Deus com a humanidade.” 

Então comecei a tocar naquelas paredes furta-cores, nas cores do 

arco celeste (arco da aliança – Gn 9 e Ap 4:3b). Ao tocá-las sentia vibra- 

ções. Meu espírito podia ser elevado aos degraus. 

O som à frente vindo da grandiosa orquestra angelical era fascinante! 

Ao olhar para o piso vitrificado notava que aparecia a figura dos quatro 

Seres Viventes, alternadamente. 

Seguia atentamente dentro do ”Arco Celeste”, quando uma luz muito 

forte brilhou à minha frente. Todo local lembrava um palácio lindíssimo! 

Era tão reluzente que estendi meus braços sobre os olhos para amenizar 

o clarão, para que assim pudesse definir o que estava além da luz. Eles 

caminhavam em minha direção, com sandálias prateadas, cintos largos 

na cor azul claros, e vestes longas. Tratava-se de três anjos de cabelos 

encaracolados e prateados e de olhos azuis. 

Cada anjo tinha na cintura uma espada pequena, feita de ouro bran- 

co, que se diferenciava apenas na cor de cada pedra preciosa. Ah!!! Quantos 

louvores Celestiais magníficos podiam-se ouvir no salão à frente, entoado 

pelo grande coral em adoração ao Grande Eu Sou, o nosso Deus. (Ex 

3:14) 

Eram anjos extrovertidos. Eles brincaram comigo erguendo-me para 

o alto e eu ria muito!!! Depois, um deles disse-me : 

”- Não temas - assim diz o Senhor - Não te assombres, pois Sou o 

teu Deus. O que ainda não entendes virá o discernimento. Sede fiel a 

mim, e tudo se esclarecerá.” 

“- És amada do Rei Jesus – disse-me o outro anjo – Coisas maiores 

e misteriosas ainda verás, e relatarás à noiva de Jesus, a igreja. Portan- 

to, santifica-te!” 

Circulei ao redor deles observando as plissas de suas vestes. Eles 

riam de minha curiosidade. 

Depois, já no salão daquela orquestra Celestial, andei pelas arqui- 

bancadas, local em que anjos tocavam instrumentos majestosos. Eram 

muitos anjos! E o grande coral subdividido em vozes cantava em varieda- 

des de línguas celestiais. À frente, anjos bailavam nos ares, com suas 

fitas e bolas de fumaças coloridas. Dançavam em forma de adoração Ao 

que está assentado no trono. 

Ao ver a presença do trono de Deus e do Cordeiro prostrei-me de 

joelhos sobre meu rosto temendo olhar para Ele. Os Seus pés brilhavam 
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muito e todo o Seu corpo estava encoberto pela luz. Porém, o anjo ao 

meu lado alertou-me a não fechar os olhos. Ao olhar novamente, vi as 

asas dos serafins que cobriam a Glória do Senhor. E eles giravam ao 

redor do trono. 

“(...) serafins estavam por cima Dele; cada um tinha seis asas, com 

duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com 

duas voavam. 

“E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Se- 

nhor dos Exércitos, toda terra está cheia da sua glória.” (Is 6:2-3) 

De repente... percebi que dentre as asas dos serafins, a mão do 

Senhor estendeu-se e me atraia como um vento para onde Ele estava 

assentado. Meu corpo físico tremia e meu coração disparou enquanto 

escrevia. Fiquei enfraquecida por alguns instantes (“... E, eu, Daniel, en- 

fraqueci, e estive enfermo alguns dias...” Dn 8:27 a). 

Podia sentir Jesus beijar minha face. Sentia sua face me tocar com 

carinho. Embora não conseguisse vê-la em virtude da luz fortíssima, na- 

quele momento, eu chorava no físico, a ponto de soluçar. É imensurável, 

indescritível... tocar a face de Jesus. 

Então Jesus falou comigo, assim: 

“- Amada, não temas. Fostes escolhida e aprovada; eis que te auto- 

rizo a conduzir até este lugar outras vidas que têm clamado pelo meu 

sobrenatural. Estas são destemidas, ousadas e apaixonadas pela a gló- 

ria visível de Deus. Traga-os até a Mim através do teu testemunho (...) 

Estou designando mais anjos do meu exército para zelar por ti e ajudar-te 

nesta missão na terrena.” 

Estar com Jesus era tão magnífico que não hesitei em pedir para 

ficar!!! Ele acariciou meus cabelos com sua mão amorosa e confortou-me 

dizendo palavras inefáveis. Depois, fui conduzida a um dos seus exérci- 

tos de anjos. E o arcanjo líder tocou meu ombro, enquanto passávamos 

entre as fileiras de anjos cujas vestes eram vermelhas. Eram roupagens 

de exército, calças de brim, camisas e bonés. 

Eles tinham armas possantes com munições, cujos efeitos eram 

diversos. O arcanjo líder dava ordem para que os anjos atirassem en- 

quanto mostrava-me os efeitos. Percebi que das armas saiam torrentes 

de água cristalinas. O efeito era para que as pessoas da terra, em comu- 

nhão com Deus, refrescassem ao se banharem com a chuva enviada do 

Céu. 

“- Choverá literalmente dentro de vários templos, como sinal de Deus 

– disse-me o Espírito Santo. 
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Outro anjo atirava e fumaças enchiam os templos; Somos templos 

do Espírito Santo. (I Co 6:16). Ainda outro anjo também atirava o calor da 

glória de Deus e como chamas de fogo incendiava os cristãos e estes 

tinham reações de calor, no corpo físico. Muitos ligados em espírito, não 

resistiam o derramar da glória de Deus e caiam; e muitos eram arrebata- 

dos ao céu. 

Também presenciei neste mover, “armas com balas explosivas” cujo 

efeito era de curar. Milhares de pessoas na terra recebiam curas ao mes- 

mo tempo. E também, operações de maravilhas aconteciam como: resti- 

tuição de braços, pernas; órgãos novos, cérebros, corações, dentes... 

Multidões sedentas e famintas eram saciadas pelo Pão da vida, que 

é Jesus. (Jo 4:1-38) 

Contemplei outras armas-balas que espantavam demônios, e os 

mesmos saíam em retirada de dentro das igrejas. 

Disse-me o arcanjo líder: 

“- Serão intensificados os sinais e operações de maravilhas dentro 

das igrejas. É tempo do povo de Deus se preparar para o encontro com o 

Rei Jesus.” 

Nota: Estou maravilhada com o Senhor! Cada vez mais apaixonada pelo 

sobrenatural de Deus. Desejo intensamente estar definitivamente com Ele. 
Porém sei, pela fé, que tudo se cumprirá a Seu tempo, segundo o beneplácito 

da Sua vontade a meu respeito. Por isso digo sempre: Eis-me aqui Senhor, 
cumpra o teu querer em minha vida. Sinto muitas vezes a minha carne (corpo 

físico) abalada pela glória visível de Deus. Às vezes o temor me assombra! 

Pois é terrivelmente bom, ver e sentir a presença gloriosa de Jesus e das 
coisas celestiais. A saudade da “pátria celestial” está sendo aviventada den- 

tro de mim a cada arrebatamento e isso tem me desligado dos desejos 

terrenos. Nada pode nos separar do amor de Jesus. 
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Capítulo 17 

Bolas Explosivas do Avivamento 

Certa noite do ano de 2008 eu ouvi duas explosões vindas dos céus. 

E como chamas de fogo pairava sobre a terra. Busquei escutar a voz do 

Espírito Santo e Ele disse-me que se tratava de dois novos sinais na 

terra, e que era referente à explosão da ira de Deus. Estremeci!!! 

Em seguida, percebi que dois anjos assentaram próximos a mim, 

com duas caixinhas de ouro, sendo que dentro de uma havia bolas de 

ouro. 

“- São bolas explosivas da anunciação ” – disse-me um dos anjos. 

Eram anjos com aspectos não muito jovens, porém, não eram anciãos. 

“- São anjos da revelação ”- assim disse-me o Espírito Santo, quando 

indaguei. 

Um dos anjos entregou-me cinco bolas de ouro, e com a permissão 

do Senhor, direcionou-me a lançar e profetizar às nações. Orientado pelo 

Espírito Santo, abri um site que continha um mapa mundial. Lancei pela 

fé, as “bolas explosivas do Avivamento” nos cinco continentes da terra: 

América do Sul e do Norte, África, Europa, Ásia e Oceania. Senti naquele 

momento, um calor alentado da Shekinah de Deus. E o anjo colocou 

sobre mim uma capa de proteção especial e conduziu-me estrategica- 

mente a vários pontos da terra. Como na forma representativa de Noiva de 

Cristo profetizei às nações, enquanto o anjo estava ao meu lado, ora nos 

ares, ora na terra. “AVIVA! AVIVA Teu povo, Senhor.” 

“ Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi; aviva, ó Senhor, a tua obra no 

meio dos anos ...” (Hb 3:2a) 

De volta à dimensão do meu quarto o outro anjo retirou da caixinha de 

ouro que estava em sua mão, um “relógio adequado ao tempo de Deus”. 

Ele colocou o relógio no meu punho e avisou-me: 

“- Preste atenção nos SEGUNDOS de Deus! Não tardará o Tempo.” 

Os anjos levantaram e partiram na carruagem de fogo que aguardava 

à frente de minha casa. Despediram acenando com as mãos até sumi- 

rem rapidamente nos ares Celestiais. 
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Capítulo 18 

Três Anjos: Querubim de 

quatro faces, Anjo Ancião e 

Anjo de cabelos grisalhos 

até a cintura 

Numa certa noite de julho do ano 2008, junto com o meu esposo, 

orávamos e pedíamos ao Senhor a cobertura do sangue de Jesus sobre 

nossa família e que selasse aqueles momentos, e confundisse o inferno. 
Pois precisávamos conversar a respeito dos mistérios que Deus estava 

confiando-me através dos arrebatamentos em espírito. 

São tantos mistérios, que muitas vezes nos assustam e atemori- 

zam. Sinto meus olhos espirituais muito aguçados. Às vezes minha alma 

questiona: até quando irei suportar? Ficarei nesta terra por muito tempo?! 

Creio que irmãos que já passaram por experiência em arrebatamentos 
prolongados, compreendem melhor estes sentimentos meramente hu- 

manos. Faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras: “Para 

mim o viver é Cristo e o morrer é lucro”. 

Enquanto conversávamos, percebi a presença de três anjos de Deus. 
A visão foi ampliando e então contemplei que um deles tinha em mãos 

alguns papéis em tons de ouro. Um dos anjos que segurava os papéis era 

um “Querubim de quatro faces”: face de leão, de novilho, face do homem, 

face de águia (Ez 10:14), cujas asas tinham brilhantes enfileirados, todos 

em grau de hierarquia. 
O outro, um anjo ancião cujos cabelos eram ralos e brancos, tinha o 

cinto largo, e tanto o cinto quanto as sandálias eram prateadas e suas 

vestes eram brancas. Ele trouxe consigo doze pedras multicores. Já o 

terceiro anjo era de cabelos grisalhos até a cintura, tinha as vestes bran- 

cas, olhos chamejantes e na cintura uma espada fina que dava até o 

tornozelo. Ele era semelhante aos anjos que me levaram à Belém de 
Judá – como relatei no 2º livro: “Os Segredos de Deus – Inesquecíveis 

Arrebatamentos”, no Capítulo treze. 

Depois me retirei para o quarto de minha filha. Enquanto ela lia pas- 

sagens da bíblia, notei que aqueles anjos também foram para o quarto 

dela. 
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Então, o querubim de quatro faces, aproximou-se com os papéis em 

tons de ouro que tinham selos celestiais, contendo a identidade de Jesus 

glorificado. 

Fiquei vislumbrada com as asas do querubim com suas penas bran- 

cas e pedras brilhantes; parei para tocá-las – com a permissão do Espí- 

rito Santo – senti algo inexplicável! Surpreendente demais!!! 

Ao mostrar os três papéis dourados cujos escritos eram em hebraico 

celestial, ele olhou para mim  e disse-me: 

“– Escreva assim: Geração eleita, povo santo, prostrai e adorai ao 

Grande Eu Sou, pois eis que é chegada a vossa redenção. Olhai para os 

sinais nos céus e na terra, eis os sinos de alerta a tocar. Aí vem o Noivo! 

Com esplendor e glória”. 

De repente, era como se eu entrasse no papel reluzente e meu espí- 

rito foi arrebatado a uma nova dimensão.  Presenciei inúmeras carrua- 

gens de fogo puxadas por cavalos brancos com seus cavaleiros. Haviam 

remidos de vestes brancas nas carruagens. 

Junto com o querubim de quatro faces seguimos viagens numa da- 

quelas carruagens de fogo, acompanhados pelos demais remidos. Meu 

coração jubilava de alegria, pois eu sabia que seria guiada novamente, 

ao meu amado Rei Jesus. 

Quando outro anjo enorme, cujos cabelos davam até os seus om- 

bros, tocou uma trombeta, olhei para baixo e vi que a terra se fendia 

como que na reação de um grande terremoto. Havia muita agonia na 

terra. Muitos demônios sobrevoavam sobre a terra dos humanos, ator- 

mentando-os. 

18.1- Portões dos Céus abertos 

- Uma festa angelical 

“Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o 

Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 

“Que transformará o nosso corpo glorioso, segundo o seu eficaz po- 

der de sujeitar também a si todas as coisas.” (Fp 3: 20–21) 

Minhas vestes, como noiva de Jesus brilhavam intensamente... havia 

um ornamento lindíssimo em meus cabelos e um lindo anel de ouro bran- 

co e brilhante que representava compromisso – aliança com Jesus. 

Chegamos à entrada de um enorme portão dourado revestido de 

pedras preciosas. As carruagens estacionaram ao passarmos por alguns 

portões Celestiais. 
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Duas fileiras de anjos enormes faziam barreiras de um lado e do 

outro formando uma passagem, em um corredor coberto de ouro. Dali, já 

se podia ouvir a orquestra sinfônica do Céu em júbilo e exaltação ao 

Grande Eu Sou, o nosso Deus. 

O brilho à frente era tão forte que meus olhos quase não conseguiam 

definir o que estava por vir. Porém, meu corpo espiritual glorificado, em 

arrebatamento do espírito, impávido, aproximava todas às vezes mais do 

resplendor, enquanto a melodia dos louvores e adoração tornava-se cada 

vez mais nítida. 

Muitas vozes e diversas línguas celestiais, harmonicamente, canta- 

vam naquele grande coral. Anjos dançavam em coreografias, passos e 

sobrevôos. Que maravilha! Eram degraus e mais degraus, que compu- 

nham o coral de anjos e remidos. 

Era uma festa celestial exuberante! Remidos pelo sangue de Jesus 

estavam posicionados naquela imensurável escada celestial. Foi-me 

mostrado às três últimas fileiras de remidos que estavam segurando em 

mãos, tochas de fogo. Aquelas tochas foram lançadas e como bolas de 

fogo circulavam entre os outros remidos. Rapidamente foi-me permitido 

transitar entre os cantores e entre os que estavam com as tochas em 

mãos. Peguei uma daquelas tochas e todo o meu ser ficou incendiado 

pelo poder de Deus, manifesto através do fogo; que trouxe muita paz ao 

meu ser. 

Creio que quando estivermos eternamente na Casa do Pai Celestial 

será tremenda a multiforme manifestação da nossa adoração pura. E 

infinitos cultos celebraremos ao Senhor, por toda eternidade. 

Em seguida, o querubim que havia me levado até aquela dimensão 

celestial voou até onde estava, estendeu as suas asas sobre mim, e 

retornamos para a atmosfera espiritual do meu quarto. Ele olhou dentro 

dos meus olhos e disse-me: 

“- Não temas o opróbrio que estás vivenciando. O Pai é contigo. E 

saiba que em tudo há um tempo .” 

O querubim de quatro faces afastou-se e logo se aproximou o anjo 

ancião. Ele estendeu as duas mãos contendo doze pedras preciosas 

multicores que refletiam luz forte, fazendo com que meus olhos ficassem 

fascinados pelo brilho das pedras. E, de repente... vi um caminho longo 

composto por inúmeras pedras como aquelas. 
Na companhia daquele ancião a Noiva de Jesus caminhava e ao subir 

uma ladeira brilhante, o ancião com a mão em seu ombro lhe instruía a 

respeito de reino de Deus. Entre outras coisas, ele orientou-me a não 

perder tempo com as preocupações terrenas, que são passageiras, mas, 

atentar-me mais para os mistérios de Deus. Pois somente assim me 

aproximaria da face de Deus. 
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Envoltos em uma nuvem veloz fomos inundados pela shekinah de 

Deus e girados no tempo Dele. 

O cheiro era indescritível! Sentia refrigério e muita paz. Aquela nuvem 

era branda, aconchegante e macia como algodão. Deitada nos flocos da 

nuvem, aquele ancião observava-me atentamente, com ternura. Tudo o 

que meu espírito queria naquele momento era descansar. 

Ele chamou-me: “- Vamos! Precisamos prosseguir. ” 

Levantei-me revigorada e fortalecida para a nova vontade do Espírito 

Santo.  Segurei a mão do ancião que prosseguia. Então, ele me falou: 

“- Veja à frente, o que você vê? 

Eu respondi: 

“- Eu estou vendo um imenso cavaleiro branco – um anjo do Se- 

nhor .” 

“-E o que você vê além? ” - disse-me ele. 

“- Vejo mais cavaleiros da cavalaria celestial”. 

Disse-me mais o ancião: 

“- Este exército pertence a “Cavalaria do Reino Sul”, e foram designa- 

dos por Deus a estarem contigo durante três meses. São anjos fortes, 

valentes e velozes. Os quais revezarão em turnos de 12 em 12 horas.” 

Avançamos na caminhada passando no meio daquele exército da 

cavalaria do Reino Sul enquanto o ancião me apresentava a eles, para 

que houvesse reconhecimento posterior. Tudo é mistério!!! 

Caminhamos, caminhamos e chegamos à beira de um lago cristali- 

no, o qual refletia como um espelho. Assentamos à beira do lago por 

alguns instantes. Eu podia molhar meus pés naquela água aquecida. 

Notei então que a pele da planta de meus pés foi trocada por peles novas, 

rosadas como de bebê; foi um renovo na caminhada. 

Em seguida, desceu até aquele lugar dimensional, outro anjo enor- 

me. Era o anjo Gabriel, o mensageiro, assim falou-me o Espírito Santo. 

Fiquei de pé, juntamente com o anjo ancião. 

Gabriel, que ainda estava suspenso nos ares, disse-me: 

“- O Rei Jesus te aguarda. Ele te chama: Venha. 

Meu coração palpitava intensamente, numa alegria inigualável! So- 

brevoamos rapidamente, enquanto acenava para o ancião que ficara à 

beira do lago cristalino. 
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18.2 - Relatório Sobre Avivamento 

- Anjo Gabriel, Anjos Conselheiros 

e os 24 Anciãos 

Foi uma viagem longa junto com o anjo Gabriel, até chegarmos à 

outra parte do Céu onde estava o Rei Jesus. Chegamos num Salão 

Celestial e ali estavam os vinte e quatro anciãos e os cinco anjos “Conse- 

lheiros do Avivamento”. 

Os anjos Conselheiros tinham em mãos papéis com informações 

sobre o Avivamento, contendo dados estatísticos e gráficos. 

Na entrada num dos salões do “Palácio das Nações” havia bandeiras 

de nações da terra. E vários anjos, representantes de nações, adentravam 

trazendo relatórios de trabalhos executados. Eles assentavam nos de- 

mais bancos que estavam atrás dos vinte e quatro anciãos e dos cinco 

anjos Conselheiros do Avivamento. Era mais uma “Reunião Celestial”. 

Em um momento, o anjo Gabriel orientou-me a ficar ligada em todo o 

decorrer daquela “Reunião de Avaliação”. Cada anjo-líder representante 

de cada nação era chamado individualmente. Eles faziam continência 

aos conselheiros e entregavam os seus relatórios. E como o passar de 

um filme, era mostrado o país e as conquistas em Avivamentos; além de 

apresentar as barreiras encontradas para que os corações fossem toca- 

dos pelas chamas do Avivamento. 

O anjo que estava com o relatório do Brasil também entregou. Perce- 

bi através dos gráficos que os traçados eram inconstantes. Ora cresci- 

am, ora decresciam. Entristeci ao averiguar que no relatório constatava a 

dureza de muitos corações de cristãos brasileiros. 

Em meio a grandes multidões, infelizmente, nem todos se quebran- 

tavam diante de Deus, submetendo-se a “voz profética do Avivamento”; 

muitos buscavam apenas os deleites terrenos. E o anjo relatava os 

percentuais. Aquela situação fez-me, na figura representativa da Noiva de 

Jesus, ajoelhar-me decisivamente e clamar por misericórdia e perdão, 

em nome de Jesus. Pedi que fosse quebrado todo gelo espiritual e dure- 

za de corações e que todo espírito de religiosidade seja banido. Clamei 

como noiva de Jesus pelos líderes cristãos do Brasil. Supliquei a Deus 

que não passasse de nós brasileiros as suas promessas sobre o Brasil, 

o pé direito do Avivamento, conforme revelações já referidas nos meus 

dois primeiros livros. 

Após clamar, um dos anjos “Conselheiros do Avivamento” abordou- 

me, dizendo: 
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“- É necessário que seja sacudida a figueira; os frutos podres devem 

ser retirados para que o renovo brote no Brasil.” 

“(...) e fá-los-ei como figos podres, que não se podem comer, de 

maus que são (...) Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz 

o Senhor, enviando –lhes Eu os meus servos, os  profetas, madrugando 

e enviando; mas vós não escutastes, diz o Senhor.” (Jr 29:17b e 19) 

Então, notei que um forte vento foi liberado sobre o Brasil, e escânda- 

los ministeriais aconteciam rapidamente; mudanças nas doutrinas e per- 

seguições a verdadeiros cristãos aumentavam. E, embora com turbulên- 

cias, ao mesmo tempo incidiam o mover das águas do Espírito Santo. 

Ainda contrita ao chão, como Noiva de Cristo, chorando e orando em 

súplicas, ouvi um alvoroço de asas fortes e um brado. Era o rugir do “Leão 

da tribo de Judá: Jesus, que sobrevoava aquele lugar com suas asas 

exuberantes, colocando-se à minha frente. E, com o olhar cheio de lágri- 

mas, a Noiva o olhava. Ele então me acariciou enxugando minhas lágri- 

mas, recebendo-as como oferta de libação. 

Em seguida, Jesus abraçou-me e me senti dentro dEle e nEle. Então 

ouvi o Espírito Santo me dizer: 

“- Não temas em gerar vidas intrépidas e apaixonadas pelas chamas 

do Avivamento. Não cesse de anunciar a volta de Jesus Cristo.” 

Depois da apresentação de cada anjo líder a cada nação representa- 

da, o anjo Gabriel conduziu-me até aos vinte e quatro anciãos, sendo 

que, na fileira da frente estavam os doze anciãos, apóstolos. 

Cumprimentei os doze anciãos e depois, o anjo levou-me até os cin- 

co anjos conselheiros do Avivamento. Assentei-me à frente deles, após 

cumprimentá-los.  Eles aconselharam-me sabiamente; colocaram em 

minhas vestes, “selos de conselhos” e alertaram-me a atentar para os 

“sinais repentinos” que sobreviriam sobre a terra, anunciando que é che- 

gado o arrebatamento da igreja fiel – “a Noiva de Jesus”. Um desses 

grandes sinais aconteceria na terra, na área da ciência – genética, e 

outro viria dos céus (horrenda coisa será). 

Após despedir-me deles, o anjo Gabriel levou-me até a saída do sa- 

lão e apresentou-me ao general de vestes prateadas, da cavalaria que 

estava do lado de fora cujos cavalos brancos tinham asas. Então 

retornamos para a dimensão do meu quarto. 
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18.3 - Relatos do Anjo de Cabelos Grisalhos 

Olhei para o anjo ao pé de minha cama no qual descrevi no início 

deste relato, ele estava juntamente com o ancião e o querubim de quatro 

faces. Sendo este, o anjo de cabelos longos, grisalhos e despontados 

que batiam na cintura. 

Ele achegou até os escritos do caderno que estava comigo, colocou 

a sua espada prateada e escondeu os escritos revelados. Por mais que 

fossem enviados espiões do inferno – mesmo a milhares de distâncias 

quisessem ver e ler os escritos, eram confundidos. 

Contemplei então, a cavalaria posicionada ao redor de minha casa, 

em sentinela. Os três anjos despediram-se de mim. Os céus abriram-se 

e eles foram-se. Era chegado o fim daquela missão para com a Noiva de 

Cristo. 
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Capítulo 19 

Anjos do Avivamento 

Presenciei três anjos dançando com três bandeiras: a bandeira do 

Brasil; outra representando a bandeira do Avivamento no Brasil e a ban- 

deira do Avivamento no estado do Espírito Santo - Brasil. Como labaredas 

de fogo todos os estados brasileiros eram incendiados pelas chamas do 

Avivamento. 

Novamente a voz profética foi liberada: “BRASIL tu és escolhido!” 

Enquanto os anjos dançavam alegremente, mais três anjos se apro- 

ximaram. Era interessante que me encontrava na cozinha de minha casa 

ouvindo um louvor. 

O primeiro anjo era um ancião calvo, porém tinha os cabelos longos. 

Estava vestido de branco e tinha um anel de ouro com uma pedra branca. 

O outro anjo era mais alto. Ele tinha os cabelos curtos e encaracolados, 

quatro asas e olhos como que de fogo. 

O outro era um “Príncipe do Avivamento” – de vestes brancas borda- 

das em fios de ouro e cabelos pretos além dos ombros. 

O ancião achegou-se e tocou minha cabeça. Sua voz era como de 

um trovão. Ele bradou: 

“– Ide e anunciai. Não temas a noite escura, o mundo atribulado; 

tens a Luz celeste, „Jesus Cristo‟. Proclamai: Jesus está voltando!” 

Este anjo ancião colocou um selo em minha mão direita, despediu- 

se e afastou-se. 

O outro anjo de cabelos encaracolados, cujos olhos eram como fogo, 

aproximou-se e olhou dentro de meus olhos espirituais. E por algum tem- 

po escondeu-me debaixo de suas quatro asas. 

Depois, o Príncipe do Avivamento também entrou debaixo das asas 

daquele anjo e escreveu em meu tórax os dizeres: “ Escolhida do Grande 

Eu Sou” (gravados como escritos em ouro). Observei que multidões de 

fiéis também recebiam estes escritos em ouro, no tórax, como selo de 

Noiva fiel. 
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Capítulo 20 

Uma Luz brilhou em minha testa 

- o varão de branco (Jesus) 

e os doze querubins de quatro faces 

O Espírito Santo ministrou em meu coração a realizar um período de 

consagração em jejum, durante vinte e três dias consecutivos em prol do 

“Ministério SAIGDA - SAI para o G rande D ia do A vivamento”. Ao sétimo 

dia desta consagração, comecei outra  além desta, juntamente com meu 

esposo, (também orientada pelo Senhor Deus). Nesta deveríamos orar à 

noite, de três em três horas durante três dias, começando às vinte e uma 

horas e encerrando às seis horas da manhã. 

Obtivemos experiências dignas de nota. No primeiro dia de oração, 

no período de zero hora, Deus manifestou-se com sua Glória admiravel- 

mente. Orava em línguas estranhas enquanto vi o arco celeste, da alian- 

ça, envolver-me. Meu corpo físico, abalado pela Sua glória, estremecia 

como que eletrizada pela energia dEle, enquanto ouvia o Senhor me dizer 

que estava se agradando com o meu propósito, o que me estimulou a 

continuar. Pois afinal, seriam vinte e três dias, e estava apenas no sétimo 

dia. 

No oitavo dia, enquanto ouvia um louvor, após orar, peguei o caderno 

de anotações. De repente, um clarão forte brilhou em minha testa. Sentia 

calor mesmo, sobre a testa, e os meus olhos físicos lacrimejavam por 

causa da claridade. 

Declarei naquele momento : 

“- Deus Pai, vem com Sua glória reinar aqui e revele a tua vontade.” 

Presenciei à minha frente uma escada de ouro reluzente nas laterais. 

Notei apenas que as asas dos anjos se inclinavam diante daquele que 

estava descendo a escada. Era o varão de branco, Jesus, que descia. 

Uma paz sublime inundou todo meu ser! 

Nas laterais daquele lugar visionário as paredes eram como água 

fluindo, transparente como cristal. 

Durante o dia havia notado que no terceiro andar de minha casa esta- 

vam doze querubins de quatro faces; sendo que prevalecia ao olhar, a 

face d o  Leão. Eu senti que algo seria revelado a respeito. Pensei a prin- 
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cípio em subir naquele momento, o que não aconteceu. E agora, no pro- 

cessar, a visão continuava, porém na dimensão do meu quarto, embora, 

fosse como se não houvesse parede física e como que uma mudança 

estrutural tivesse acontecido no quarto. O impressionante foi que vi des- 

cer os doze querubins do terceiro andar. Eles passaram pelas paredes 

de água e se achegaram até onde estava Jesus, o varão de branco e 

inclinaram-se perante Ele. 

Os anjos que desceram da escada posicionaram-se estrategicamen- 

te, três em cada lateral, três em frente e atrás do muro de minha casa, 

enquanto os querubins conversavam com Jesus. A visão celestial se per- 

mutava com a visão física, alternando. 

O brilho extremamente reluzente era notório aos céus sobre minha 

casa. 

Por um instante tive que parar de escrever por causa de um telefone- 

ma de uma amiga e irmã em Cristo. Ao retornar ao meu quarto, alegrei- 

me com o doce sorriso amigo  do varão de branco - o meu amado Jesus. 

*Uma paz inigualável imergiu todo o meu ser. E orando em línguas 

declarei a beleza da santidade do Senhor Jesus, dizendo-lhe: 

“- (...) Tu és bem vindo em minha casa.. .” (O que conquistou o abra- 

ço de Jesus). 

Ele abraçou-me com ternura e eu quase não podia ver porque o refle- 

xo da luz era claríssimo. Foi sensacional sentir o pulsar do coração de 

Jesus no meu coração, que dentro do dEle estava.  

Então ouvi Jesus dizer-me: 

“- É no pulsar do Meu coração que a minha Noiva caminhará. E é no 

pulsar do Meu coração no dela que ocorrerá o Avivamento em chamas. 

Também me disse: “ Olhe e contemple os meus, alimentando-se.” 

Olhei e vi inúmeras pessoas de vestes brancas, vestes de santidade 

(Ap 19:7-8); algumas de joelhos e outras chegando. O coração delas 

pulsava no ritmo do coração de Jesus. Era mesmo como que se estives- 

sem dentro do coração dEle. Nesta posição de intimidade com o Noivo 

Jesus as pessoas se colocavam; não tinham cegueira espiritual e nem 

surdez. 

Antes de subir novamente a escada e partir, Jesus beijou carinhosa- 

mente o meu rosto. E o anjo que estava ao meu lado apontou para o piso, 

para que eu olhasse. Ao olhar percebi que havia vários envelopes brancos 

contendo “selos Celestiais”. Eram respostas do Senhor. Aleluia!!! 

Então, ajoelhei-me junto ao primeiro degrau da escada e debrucei 

sobre o segundo degrau. Dos pés de Jesus, que já estava subindo, saíam 

chamas de fogo purificador que vieram sobre mim. O que fez meu espírito 

ficar comovido  e em seguida bailar juntamente com os anjos ali. 
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Um Cheiro agradabilíssimo de flor de campo sentia em minhas nari- 

nas espirituais. Estou apaixonada!!! 

“- Amado Noivo. Eu te quero eternamente!!!” 

Então ouvi: 

“- Com alegria tirareis água...” 

“E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação.” (Is 12:3) 

Atentei-me novamente para as paredes de água da visão inicial. O 

Espírito Santo guiou-me a beber e a me banhar naquela água cristalina. 

Então eu lavava tanto os meus olhos (renovo espiritual) quanto os meus 

cabelos (pensamentos ajustados e purificados). 

Depois percebi que o nível daquela água transparente e reluzente 

estava subindo. 
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Capítulo 21 

O Profeta Guardião da Aliança 

Numa linda tarde de setembro em 2008, subi ao terceiro andar de 

minha casa para orar. Estava muito feliz por ter tido a permissão de Deus, 

após os vinte e três dias de propósitos, para colocar online, gratuitamen- 

te, o livro II – “Os Segredos de Deus – Inesquecíveis arrebatamentos”. 

Olhei para o alto e vi os céus abertos e inúmeros anjos a me observa- 

rem. Estava ali o trono de Deus e do Cordeiro. Fui atraída para os pés 

reluzentes de Jesus. As orlas dos seus vestidos tocaram em mim. Suas 

vestes desta vez estavam brancas com listras azuis. Com alegria imensa 

toquei os seus pés e as orlas de suas vestes, das quais recebi virtude, 

“bênçãos ministeriais”. 

Presenciei Jesus e por onde pisava barreiras do inimigo eram 

destruídas; grilhões eram quebrados e opressões malignas eram abati- 

das com os Seus pés. Tudo isso Ele fazia, por amor ao Seu nome, abrin- 

do portas às nações para o Avivamento. 

Em seguida, percebi um anjo enorme, com roupas listradas de bran- 

co, azul e vermelho olhando para mim. Ele foi nomeado por Jesus a me 

dirigir a uma nova missão profética, na representação figurativa de Noiva 

de Jesus. 
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Capítulo 22 

Quatro Carruagens de Fogo 

- com cavalos brancos e robustos 

Através de uma explosão visível no espiritual, surgiram nos céus qua- 

tro carruagens de fogo, cada qual com dois cavalos brancos e robustos. 

Juntamente com a carruagem sobrevinha uma nuvem de calor e luz. 

As carruagens fizeram aterrissagem na linha dimensional de minha 

casa. Quatro anjos desceram e me fizeram uma saudação. Suas vestes 

eram compridas, sendo que cada qual tinha uma capa sobreposta e um 

chapéu interessantíssimo. Eles tinham os cabelos encaracolados até 

aos ombros. 

São anjos ligeiros e com aspectos de nobreza. Na última carruagem 

estava Elias e Moises, assim revelou-me o Espírito Santo. Impressiona- 

da fiquei e tive muito temor. De alguma forma eu sabia que algo tremendo 

estava para acontecer. 

Então, um dos anjos me chamou para subir na última carruagem. 

Porém, antes de subir, observei os adornos de ouro que estavam nos 

arreios dos cavalos. Assentei-me ao lado após saudá-los. Notei que mi- 

nhas vestes eram cor-de-rosa com adornos preciosos. Era a mesma ves- 

te que usei quando fui levada ao “Cartório do Céu”, quando assinei, como 

noiva, a “Certidão de Casamento” com Jesus (narrados no VI capítulo do 

primeiro livro: Carta de Jesus para sua Noiva). 

Atentando-me àquele mistério  observei que, Moises abriu uma pla- 

ca reluzente que estava escrito: 

“É chegada a hora! Prepara-te!” 

Uma alegria abrangeu meu ser de maneira indescritível. Foi quando, 

então, uma voz como que de trovão soou bem alto naquele espaço célico; 

meu espírito identificava ser Deus Pai. 

Chorei literalmente ao descrever. É temeroso!!! 

“ Grande é o nosso Senhor, e de grande poder; o seu entendimento é 

infinito” (Sl 147:5). 

Inclinei reverentemente a minha cabeça, curvando sobre meu rosto. 

Foi quando senti Elias tocando em minhas costas, dizendo: 
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“- Não temas. Você pode olhar.” 

Elevei minha cabeça e me levantei ficando de frente para Elias e 

Moises, porém, olhando para o alto, de onde ressoava a voz de Deus 

advinda da nuvem. Pois, eu não podia ver a face de Deus embora perce- 

besse a Sua voz no movimentar da Nuvem branca. 

Certamente era inusitado vivenciar aqueles momentos prazerosos e 

ao mesmo tempo enigmáticos. 

De repente... a nuvem branca reluzente desceu ficando na minha 

frente. Por causa do clarão do esplendor da nuvem, eu via com muita 

dificuldade as formas semelhantes de um homem;eu sabia que naquele 

momento era Jesus, o filho de Deus. 

Aquela claridade intensa foi me abrangendo... e como Noiva de Je- 

sus senti seu abraço. Caminhamos juntos por um tempo...e por mais um 

pouco de tempo. Ele mostrou-me a terra. Presencie dali vários templos 

abertos e pessoas nos cultos. Grandes moveres acontecia tanto em tem- 

plos grandes quanto em pequenos. Havia louvores, danças, sapateados, 

pregações, cada qual segundo seu estilo de culto. 

Com a mão em meu ombro, Jesus Cristo disse-me, assim: 

“- Observe as vestes das pessoas que participam dos cultos”. 

Olhei e notei que muitas vestes estavam sujas de lama, o que enten- 

demos como pecado; outras sujas de sangue pisado, que são crimes e 

ofensas; havia aqueles cujas vestes estavam pretas como as trevas; e 

outras de vestes rasgadas simbolizando envelhecimento espiritual – fome/ 

mendigos. Também presenciei pessoas com os cabelos sujos que são 

pensamentos mundanos, na concupiscência da carne – (Tt 2:12; Gl 5:24; 

Jd 1:16-18; I Tm 6: 9); com cabelos despenteados, ou seja, pensamentos 

confusos, incertos. Também havia pessoas descalço, pois tinha perdidos 

seus sapatos, que significa despreparadas para a guerra espiritual. Toda- 

via, contemplei pessoas bem vestidas espiritualmente, embora fosse 

minoria. 

Jesus continuou falando suavemente comigo, com muito carinho: 

“-Veja que, a maioria das pessoas está cantando hinos de louvores, 

porém, nem todos estão com sinceridade diante de Mim”. 

Meus olhos espirituais atentaram para uma mulher que estava can- 

tando, cujo coração estava roxo de ódio de seu marido que se encontrava 

na outra fileira de bancos. Vi também pessoas orando erradamente, pe- 

dindo a Deus que tocasse com feridas e chagas incuráveis as pessoas 

as quais lhes ofenderam. 

E Jesus continuava a dizer que: “era necessário primeiro que as pes- 

soas liberassem perdão, para que pudessem sentir o Seu amor 
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superabundar em suas vidas.” O rancor em seus corações estava impe- 

dindo estas pessoas de serem abençoadas. 

Também me foi mostrado “pregadores fantoches”, cujos sermões não 

eram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Pregavam o que o povo 

queria ouvia; ou então, que agradasse as lideranças da igreja. 

Observei que havia “pregadores animadores de platéias”. Bem prepa- 

rados com suas “oratórias persuasivas”, comoviam as pessoas pela alma 

(emoção) levando-as ao delírio, ao choro emocional, porém, não era cho- 

ro de arrependimento pelos pecados cometidos. 

Novamente falou-me Jesus, o que o Pai declarou: 

“- Eis que é chegada a hora do basta.” 

Então percebi um exército de anjos, vestidos de linho fino, com pru- 

mos e fitas de medir em suas mãos (Am 7:7-8). Estes anjos foram insti- 

tuídos por Deus a medir as estaturas das pessoas cristãs e de lideranças 

de igreja cristãs, de acordo com as medidas constituídas por Ele. Vi que 

ao medir era feito separações entre os aprovados e reprovados. E os que 

não estavam de acordo com o estabelecido recebiam correções severas 

( Hb 11:6-13). 

Muitos dos que recebiam correções arrependiam-se e em pranto que- 

brantavam-se pedindo perdão. Embora houvesse aqueles que se iravam 

contra Deus (amaldiçoando com palavras). Os que não se arrependeram 

eram arrancados como se arranca uma árvore com a raiz. Pois eram 

como figueiras bravas. Vi pastores, lideranças e membros de igrejas sen- 

do arrancados e lançados para fora dos templos; Inclusive vi “Cantores” 

de “renome entre cristãos” sendo arrancados dos seus “postos e altares 

de idolatria, fama - glória humana”. Seus cofres com dinheiro eram sa- 

queados. Houve choro e lamento. Porém, era o basta de DEUS. 

22.1 - O Arrebatamento da Igreja 

Ao retornar para outra dimensão, vi milhares de milhares de milícias 

de anjos dos Exércitos de Deus já preparados em sentinelas, para o 

Arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. Havia um grande clarão sobre 

os anjos, triunfantes com suas trombetas preparadas para tocarem junto 

com a orquestra dos céus no lindo coral de anjos e remidos, após o toque 

da última trombeta - a do Arrebatamento. 

“(...) Ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos 

ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.” (I Co 15: 52 

b) 
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Suspensa nos ares via multidões de fiéis na terra, com vestes bran- 

cas, sendo arrebatadas para o encontro com Jesus nas nuvens.  Con- 

templei nas nuvens uma escada gigantesca que dava ao “Palácio de 

Festa dos Céus”, no qual ocorreriam as bodas do Cordeiro. Todos quantos 

subiam aquela escada Celestial tinham o convite selado para a entrada 

de vida eterna. 

O anjo me levou até a entrada da porta do “Palácio Real do Céu”. Era 

toda revestida de ouro e pedras preciosas. Muita Luz ... tudo muito alvo. 

Quantos anjos!!! Quantos remidos!!! Quanta alegria!!! Os quatro seres vi- 

vente ali sobrevoavam. Era chegado o momento do Casamento Real no 

Céu. Ali estava o Noivo Jesus junto de sua Noiva adornada, virgem e 

imaculada. 

“Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de 

arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressus- 

citarão primeiro; 

Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente 

com eles nas nuvens, a encontro com o Senhor nos ares, e assim esta- 

remos sempre com o Senhor” (I Ts 4:16-17). 

Nota: Saiba mais sobre o “Casamento Real no Cartório do Céu”. Leia o 
livro: “Carta de Jesus para sua Noiva – Memoráveis Arrebatamentos”; cap. VI 

- pág. 93 -100; 1ª Ed – 2006. 
       *Ob:. Você tem a opção também fazer a leitura online através do site, e/ou 
ouvir o livro em áudio - www.noivadejesus.com.br 
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Capítulo 23 

Nas Profundezas das 

Águas do Espírito Santo 

- em espírito na Austrália 

Uma mulher de Deus me contou o seguinte sonho: 

“- Eu estava em sua casa   (neste caso, minha casa mesmo),  e olhava 

para o mar, numa direção ao Norte. Via que sobrevoava vindo em direção 

à sua casa um objeto tipo uma „nave reluzente‟. 

“- Ao chegar mais perto eu tive muito medo – disse-me ela. Eu abai- 

xei a minha cabeça e relutei em olhar para aquela luz forte. Também 

havia outras pessoas próximas dali, como seu esposo e seu filho peque- 

no (...).” 

Após ouvir este sonho fiquei a indagar o que seria. Em espírito de 

oração, falei com o Pai Celeste que trouxesse a luz o discernimento da 

revelação do sonho. 

Por ordenança do Espírito Santo subi ao terceiro andar de minha 

casa, junto com meu filho pequeno. Ajoelhei-me e comecei a orar. Meu 

filho ao meu lado também orava. 

Ao me levantar via uma chama reluzente no formato de um anjo, 

então discerni que se tratava de um serafim. Ele tocou os meus pés, 

olhos, boca e mãos. E imediatamente me vi repleta da majestosa presen- 

ça de Deus. Um pouco afastada dali, presenciei um ser de vestes amare- 

las que tinha faixas vermelhas e brancas. Perguntei então ao Espírito 

Santo a que se referia aquela visão. Tinha visto aquele ser antes e sabia 

que se tratava de um profeta da bíblia. E era mesmo. Havia assistido a 

uma aula com o profeta Ezequiel (junto com outras pessoas), numa das 

dimensões celestes, sobre os quatro seres viventes do inferno (*relatado 

no capítulo doze do segundo livro: “ Os Segredos de Deus – Inesquecíveis 

Arrebatamentos”). 

Aproximei do profeta, em espírito, estendendo minha mão para saudá- 

lo. Havia muita luz entre nós, naquele lugar. Acima dele brilhava luz inten- 

sa de faróis como olhos florescentes, era a expressão da presença da 
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glória de Deus. Descreverei como “nave vivente” (Querubins - Ez 10:9-13). 

Naquele momento o sonho daquela mulher começava a ser discernido. 

No sonho ela teve medo de ver...e neste arrebatamento o Espírito Santo 

trouxe a mim o complemento do sonho. Era como o desvendar além do 

véu. 

A soberania de Deus é surpreendente e inexplicável. Apesar do 

descortinar dando continuação ao sonho daquela mulher, fiquei estarrecida 

com aquela situação, sem entender o motivo de ter sido desta forma. 

Seria por causa do medo dela? Ou seria porque Deus queria nos acres- 

centar experiências novas?! 

Ao cumprimentar o profeta Ezequiel, ele convidou-me a entrar naque- 

la “nave vivente Celestial”. Observei que havia uma mesa de controle. E, 

na velocidade da Luz de Jesus Cristo partimos. Após a aterrissagem 

chegamos a um local onde havia muitos anjos de vestes brancas e asas 

reluzentes; cabelos ruivos, curtos e encaracolados. 

Naquele momento, fui surpreendida com a chegada de meu esposo 

onde eu estava no físico; exatamente como no sonho da mulher. Ela o via 

por perto, porém ele não via aquela nave Celeste. Ele andou por ali, per- 

cebeu que eu estava escrevendo e ficou quieto, porém, entendeu se tratar 

de novas revelações dos céus. 

Notei que naquele ambiente celestial estavam vários profetas da bíblia. 

E também havia ali um grande candelabro aceso, cujas sete chamas 

iluminavam aquele lugar. No piso havia vários escritos em “hebraico 

celestial”, que acendiam em sequência nos pés dos profetas. 

Eu olhava admirada e com espanto porque não conseguia discernir 

até então o que via. Então, o anjo de asas até os pés estendeu suas asas 

exuberantes sobre mim, e disse: 

“- Não veja como os seus olhos humanos vêem.” 

“- Como assim?! – indaguei. Pois se em espírito estou vendo?!. 

Novamente, o anjo falou-me: 

“- Atentai para os pés deles (profetas) e calce os seus sapatos; veja 

aonde a luz se acende.” 

Confiante me direcionei até o profeta Ezequiel, pois ele mesmo havia 

me conduzido até aquela dimensão dos céus, e por que nos seus pés 

haviam luz. 

Quando toquei o bloco reluzente daquela letra celestial, imediata- 

mente me vi calçada com os sapatos de Ezequiel. Ele segurou minhas 

mãos e com os meus pés grudados nos pés dele tudo começou a girar. 

Estávamos indo para outro lugar do céu. Era um tempo longínquo... Para- 

mos à beira de um rio. Ele disse-me: 
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“- Aqui, nestas águas eu vi a glória do Senhor. (Ez 47:1-12). Agora te 

trouxe aqui para que possas beber desta água purificadora.” 

Bebi daquela água e senti todo o meu ser revigorado. Em seguida, a 

glória de Deus desceu sobre as águas daquele rio. E enquanto, à beira do 

rio, com minha mão direita bebia daquela água, uma grande águia surgiu 

do esplendor da glória reluzente de Deus e com suas garras pegou-me, 

como se pega um filhote e mergulhou-me naquele rio. Cada vez mais 

profundo a águia me levava em alta velocidade. E podia ouvir e ver, o 

profeta Ezequiel muitíssimo satisfeito. Era uma alegria inexplicável! 

Era aconchegante estar ali, presenciando inúmeras gotas prateadas 

borbulhando formadas pelo mergulhar. 

Dentro do rio de águas purificadoras, nas profundezas dele, vi várias 

portas como cristal transparente. E anjos como guardiões das mesmas. 

Uma daquelas portas abriu-se e aquela grande águia lançou-me para 

dentro da porta e lentamente a mesma foi fechando-se. Houve silêncio... 

não mais ouvia o barulho das águas, nem das asas da águia e nem 

mesmo podia ouvir os risos ou ver o profeta Ezequiel. Tudo estava extre- 

mamente reluzente...não conseguia definir onde estava e o porquê de 

tanta luz forte. Assentei-me ao piso por um instante. Fiquei temerosa. 

Olhei para os lados...e tudo era luz. Fiquei então a pensar: 

“(...) onde será que estão os anjos? Porque será que não consigo ver 

além desta nuvem branca fulgente?!” 

Lembrei-me então dos dizeres do anjo: 

“- Não veja como os seus olhos humanos vêem!!!” 

Novamente orei e clamei pela proteção do sangue de Jesus e falei : 

“- Senhor abra meus olhos espirituais. Diante de ti coloco minhas 

limitações humanas. Sei que não fui conduzida até esta dimensão espi- 

ritual por mero acaso. Permita-me sentir a tua presença. Eu preciso ver...” 

Então, um anjo pequeno, que ao mesmo tempo alternava de tama- 

nho, ficando grande, entregou-me uma taça com vinho celeste. Eu tomei 

e senti como o efeito de um remédio para medo. Pois, ao ser lançada ali 

dentro pela grande águia e ver a porta, além do rio, se fechar tive muito 

medo. E, entre outras indagações, perguntei a mim mesma: 

“... Será que meu espírito está aprisionado aqui? Será que preciso de 

correção do Pai Celeste?” Até o momento estava vendo com os meus 

olhos humanos (olhos da alma). 

Enquanto digitava, atentei-me para um louvor que tocava que dizia 

sobre ser levado “além do rio”, e era mais uma confirmação da vontade do 

Espírito Santo. 

Glória a Deus que após tomar o vinho que recebi das mãos do anjo, 

senti meus olhos como chama de fogo, e então tudo clareou. Minha visão 
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foi acentuada e pude ver anjos labaredas de fogo ao redor de uma plata- 

forma reluzente. Eles dançavam com alegria. 

Observei com atenção, aproximando-me mais...e  notei que dentro da 

plataforma redonda havia o mapa da Oceania (Austrália). Os anjos dan- 

çavam sobre o mapa e lançavam chamas de fogo celeste sobre o mes- 

mo. E, imediatamente, o anjo sobrevoou colocando-me no centro do mapa 

para ver além dele. Presenciei então, “um grande mover de Avivamento” 

na Austrália. E sobre eles, jorravam águas cristalinas advindas do rio 

aonde Ezequiel me levara. Era magnífico ver! 

Repentinamente, anjos serafins desceram e posicionaram-se naque- 

la “Conferência Avivalista do Reino”. E, para a minha surpresa também fui 

conduzida para lá. Não sei se no corpo ou fora do corpo (apenas em 

espírito de Noiva de Jesus); mais ali eu estava e me alegrava juntamente 

com os anjos ao vivenciar as pessoas se rendendo em adoração sincera 

a Jesus. 

Em certo momento, um dos serafins tocou minhas mãos e disse-me: 

“- Lance esta bola de fogo” . 

Após lançá-la, percebi que a mesma bateu nas mãos da pessoa que 

ministrava que quase não aguentava ficar de pé, dada a intensidade da 

glória de Deus concedida através daquela bola de fogo. Aleluia!!! 

Nota: O Espírito Santo de Deus está arrebatando em espírito vários fi- 
lhos-profetas a diversos locais, até mesmo em outros países. Mas haverá 

dias em que não só em espírito serão arrebatados, e sim trasladados em 

corpo para outros lugares. Pois, assim como fazia com Elias e fez com Filipe, 
fará com “profetas dos últimos dias”. E não é projeção astral – como satanás 

faz com os seus humanos leais. Leia: I Reis 18:12; At 8:39-40. 
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Capítulo 24 

Testemunhos sobre o 

uso das Armas Espirituais 

As coisas de Deus são muito além do poder de descrição. 

Muitos tem sido o testemunho a respeito do uso das armas espiritu- 

ais. O Espírito Santo de Deus tem revelado àqueles que têm buscado 

maior intimidade com Ele, muitas armas do Céu. O impressionante é 

que, embora sejam sinais no reino do Espírito para que os anjos possam 

dar continuidade à batalha, surte efeito no mundo físico. 

Poderia citar diversas experiências, embora me detenha em apenas 

algumas: 

BOLA DE FOGO: Certa vez uma irmã que lida com batalha espiritual 

me procurou, após ler o livro primeiro. Relatou que estava numa casa 

juntamente com outras irmãs de oração, e uma mulher ficou 

endemoninhada por mais de uma hora. Oravam, oravam, repreendiam em 

nome de Jesus e nada do demônio sair. E cansada ela orou, perguntando 

ao Espírito Santo o que fazer, dado que ninguém entrava ou saía da casa, 

pois a pessoa endemoninhada estava junto à porta de saída. 

O Senhor lhe falou: 

“- Lance o que está em sua mão no demônio.” 
Pela fé ela lançou, e a mulher foi liberta. Porém, a irmã ficou a ques- 

tionar: 

“- Mas o que é que estava em minhas mãos? ” 

Ao ler o meu primeiro livro, sobre as armas espirituais, o Espírito 

Santo lhe trouxe o discernimento, de que era “bola de fogo” que estava 

em suas mãos. 

CHAVE DE AVIVAMENTO:   Ao finalizar um propósito num monte cujas 

folhas e gravetos se acendiam em quanto orávamos, o Pai enviou três 

pastores até nós, um grupo pequeno de irmãos. Foram direcionados pelo 

Espírito Santo ao ouvirem o toque do shofar. 

Ainda em casa, o Pai Celeste havia me revelado que deveria atentar 

para um sinal no monte (um local onde muitos irmãos fazem propósitos 

com Deus). Pois naquela noite eu receberia uma chave para abrir “uma 

grande porta de Avivamento ” nos ares celestes, do estado do Espírito 
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Santo. Deveria aguardar o momento certo para falar e executar a vontade 

de Deus. Mas, eu não sabia que Deus usaria outras pessoas além do 

grupo. O detalhe é que nenhuma delas tinha o conhecimento do que 

Deus falara comigo, pois em silêncio guardava aquela revelação em meu 

coração. Quando aqueles varões aproximaram-se, nos identificamos e o 

Espírito Santo disse-me: 

“- Este é o sinal. São eles os meus enviados.” 

Tremendo foi o mover de Deus ali. Profecias e visões espirituais tive- 
mos e uma criança foi curada de hidrocefalia (*veja o testemunho dos 

pais da criança no capítulo V do livro II: “Os Segredos de Deus – Inesque- 

cíveis Arrebatamentos”). Os gravetos, troncos e folhas se acenderam 

como neon prateado e podíamos também ouvir os galhos se quebrarem 

por causa da fúria do inferno. 
Ao passar a visão para aqueles pastores, sobre a “Chave do Aviva- 

mento”, pela fé, cada qual orou clamando por avivamento, e juntos abri- 

mos aquela “ Porta de Avivamento no estado do Espírito Santo” . Grandes 

coisas o Pai tem feito por nós. 

ESPADA QUE CORTA CORRENTE: Uma grande concentração de 

adoração a Deus acontecia em uma cidade brasileira. E já no final da 

ministração o adorador fez um apelo: se alguém ali queria aceitar a Jesus 

como o único Salvador. Ninguém se locomovia até a frente, o que não era 

comum acontecer em preleções anteriores. Um dos varões da liderança 
daquele evento começou a orar com fervor. E o Espírito Santo lhe falou: 

“- Use a espada que está em sua mão e corte as correntes.” 

Ele nos relatou que a princípio ficou apreensivo, pois, achou estar 

sendo pretensioso demais. Novamente, o Senhor falou com ele: 
“- Use a espada!!!” imediatamente usou, simbolicamente no físico, 

pois a arma que via era espiritual. Surpreendente foi ver muitas pessoas 

decidindo-se a Jesus, saindo dos seus lugares. OH Glória !!! Aleluia!!! 

Nota: Saiba mais... leia o capítulo IX do primeiro livro, sobre as armas 

espirituais. 

24.1- Brasil - Nação Escolhida 

Certo dia eu recebi um email de uma missionária às nações no qual 

ela dizia assim: 

“Ei, querida, tudo bem com você? Eu te falei do sonho que tive, mas 

já faz tempo?! Deve ter sido por volta do ano de 1997. Pois é, se não falei 

vou relatar agora. Foi antes de eu ir para a América (EUA). 
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Então:  Eu via duas luas. Uma eu sentia que era a verdadeira e a 

outro eu pensava... deve ser um sinal no céu. Lembrava-me que a lua 

tipifica a igreja sendo que ela não tem luz própria e recebe a luz do sol, 

assim como a igreja que recebe a luz do Senhor Jesus que é o Sol da 

Justiça. Quando eu pensava ser um sinal no céu, ela começava a descer 

(a lua que eu designava sinal). Foi então eu abri os braços para receber e 

logo observava que não se tratava mais de uma lua e sim de um globo 

terrestre. Procurei encontrar nesse globo, o mapa do Brasil e via nesse 

mapa uma bola de fogo brilhante no centro dele. Então eu perguntava: 

- Que significa isso Senhor? Recebi uma resposta dentro do meu 

espírito dizendo ser um avivamento que iria vir sobre a terra e que come- 

çaria no Brasil. Daquela bola de fogo eu observava que saiam raios, pare- 

cendo faíscas de fogo para todas as outras nações, e eu tornava a per- 

guntar: 

- O que será isso? A resposta vinha novamente dizendo que cada 

faísca era uma vida, um obreiro que iria levar a mensagem às nações. 

Logo eu questionava, afirmando que o povo evangélico do Brasil não teria 

recursos para mandar tantos missionários a outros países e a resposta 

vinha em seguida: que quando as outras nações soubessem do que esta- 

ria ocorrendo no Brasil, mandariam buscar os obreiros, os missionários. 

E logo após esse avivamento o Senhor virá buscar a sua noiva, a sua 

igreja. Acordei tão cheia do Senhor, irmã, que durante muitos anos ao 

lembrar-me desse sonho, o meu coração rejubilava e o meu espírito ale- 

grava-se no Senhor. 

Interessante é que o período em que fiquei na América, não conheci 

nenhum pastor, conferencista, que chegasse até lá assumindo suas des- 

pesas. Todos foram através de convites, e despesas pagas pela igreja ou 

congregação que o convidou. Sabe de outra coisa irmã, é que pelas igre- 

jas onde eu contava esse sonho, os irmãos se enchiam da graça, e o 

mover do espírito era bem real. Agora resolvi te mandar esse e-mail con- 

tando isso porque sempre que te encontro esqueço-me de falar. Descul- 

pe-me querida, por um relato tão longo!  Que o Senhor te abençoe nessa 

jornada”. (Missionária Nandia) 

VERDADEIRAMENTE BRASIL, TU ÉS NAÇÃO ESCOLHIDA para o 

AVIVAMENTO. AVIVA TUA OBRA SENHOR!!! 
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24.2- Torre de Vigilância da Zona Sul Estrelar 

instalada em Belo Horizonte - MG 

Amado(a) leitor(a), meu espírito em vigilância neste momento clama 

a Deus Pai que conceda a você, que até aqui chegou nesta leitura sobre- 

natural e profética para que possas alcançar discernimento. Pode ser 

que seja novidade o que leu até aqui e o que ainda está por vir. Em nome 

de Jesus, seja criterioso ao analisar estas revelações e não se precipite 

em julgar, para que não entre em batalha espiritual, mas busque do Espí- 

rito Santo as respostas para suas indagações; e leia a palavra de Deus, 

a bíblia. 

Aprendi com o decorrer dos arrebatamentos do meu espírito que nem 

sempre o discernimento vem imediatamente. Muitas vezes nossa alma e 

preconceitos levam-nos a questionar e até mesmo duvidar. “Quantas ve- 

zes eu questionei ao Senhor... Várias vezes não discerni tudo que vi”. A 

mente de Deus quem pode c ompreender? Mas Sabemos que devemos 

buscar ter a mente de Cristo; e que Nele habita toda a plenitude da divin- 

dade. Ele se manifesta aos que o amam e o buscam em espírito e em 

verdade. Não tenho dúvidas de minhas limitações humanas. Por isso 

careço da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. 

Estarei descrevendo algo tremendo que estava no coração de Deus, 

porém, O mesmo trouxe-me a existência e o discernimento no meio físi- 

co a cerca de mais de dois anos após os arrebatamentos. O interessante 

foi que quando escrevi as revelações do segundo capítulo do livro II: “Os 

Segredos de Deus” a respeito das “ Torres de Vigilância ” do Reino de 

Deus (sendo que já havia começado a receber tais informações no final 

do primeiro livro), acreditava até então, que se tratava apenas de descri- 

ções a respeito da conduta dos anjos, cada qual em suas torres em 

guarda da Noiva de Jesus, nas dimensões celestes. 

Quase a finalizar o ano de 2008, estava orando a Deus e Ele falou 

comigo assim: 

“- Atentai para o telefonema que receberás dentro de dois dias. Pois, 

tu irás para onde eu quero te levar e não para onde tens colocado diante 

de mim. E eis que te surpreenderei ”. 

Guardei em silêncio no meu coração as palavras de Deus esperando 

com curiosidade o telefonema. E, para minha surpresa no segundo dia, 

às vinte e duas horas e trinta minutos recebi o telefonema.  Era uma 

pastora de Belo Horizonte-MG. A mesma dissera-me que havia lido o 

primeiro livro e que fazia uso das armas espirituais, com testemunhos a 

relatar. Então me convidou para narrar meu testemunho na passagem do 
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ano, assim como o Senhor havia me revelado. Não hesitei em dizer sim, 

imediatamente, pois já aguardava o convite como mencionei. 

Então, viajei juntamente com meu esposo Calebe, minha jovem filha 

e meu pequeno filho. Tivemos um grande livramento no decorrer 

da viagem. Após viajarmos cerca da metade do percurso ao pararmos 

para abastecer não percebemos que a tampa do tanque de combustível 

ficara para trás, e seguimos a viagem. Somente atentamos para o ocorri- 

do após chegarmos a Belo Horizonte - MG, quando tivemos que abaste- 

cer novamente. Deus cuida dos seus. Glórias sejam dadas a Ele eterna- 

mente, Amém. 

Foram dias inesquecíveis! No dia determinado pelo Pai, já quase hora 

da chegada do novo ano, a manifestação da Sua glória foi intensamente 

dispensada sobre nós. Muitos não conseguiam parar em pé. Ficavam 

desfalecidos pelo resplendor da glória. E, meus olhos espirituais foram 

abertos praticamente em todo o mover do culto. Havia uma sintonia 

inexplicável do meu espírito com o Espírito Santo do Senhor. Tanto via no 

espírito e ao mesmo tempo no físico. 

Notei que naquela dimensão espiritual estava a “Sala das Armas do 

Céu” contendo inúmeras armas, que foram selecionadas para aqueles 

irmãos lutarem no reino do Espírito. Os quatro seres viventes dentro da 

igreja estavam junto ao trono do “Grande Eu Sou”. 

Um anjo com uma bandeira, cujo bordado era a figura de um “Leão”, 

a hasteou. Ela estava em chamas de avivamento, devido o toque do dedo 

de Deus. Havia um cavaleiro enorme de vestes brancas com uma lança 

enorme. Ele estava do lado de fora do templo a nos guardar. 

Ainda naquele mover... o  Espírito Santo me disse: 

“- Diga a eles que os meus anjos estão aqui e que será instalada 

nesta dimensão uma „Torre de Avivamento‟. Depois chame a pastora e 

diga-lhe assim: 

“- Há neste lugar cinco anjos - príncipes de Deus. Eles foram desig- 

nados lhe tocar e entregar comandos de Deus”.” “ Também lhe falei que não 

iria tocá-la, porém, mediante o comando do Espírito Santo eu apenas 

determinaria que cada príncipe de Deus aproximasse dela para lhe minis- 

trar. Quando falei do primeiro príncipe ela foi arremessada ao chão dada à 

glória de Deus. E a cada aproximação dos príncipes ela estremecia oran- 

do em línguas celestiais. Outras visões e profecias ocorreram. 

Algo me impactou bastante após o culto, enquanto eu orava por algu- 

mas pessoas. Uma jovem daquela Comunidade (igreja) pediu que me 

chamasse, pois estava assentada e não conseguia ficar em pé por causa 

da manifestação da presença de Deus. Ao chegar próximo, ela relatou- 
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me um sonho que tivera: dizendo que sonhara com o Ancião de Dias e 

que os seus cabelos estavam brancos como o Dele. Ao orar por ela per- 

cebi a presença do Ancião de Dias e o mesmo brincava com o espírito 

dela. Imediatamente a jovem recebeu a unção do riso, alegria do Espírito 

Santo. 

DURANTE A NOITE NO HOTEL... eu não conseguia dormir. Orava, 

orava...e nada de dormir! Foi quando perguntei ao Espírito Santo se esta- 

va querendo dizer-me algo. 

Então ouvi: 

“-Veja no livro II a parte que relata sobre a base da Torre de vigilância 

do Sul do reino de Deus e entenderás ”. 

Ao abrir e ler, fiquei perplexa dado que várias visões que tive na igreja 

durante o mover da instalação da “Torre de Avivamento” eram similares as 

relatadas no livro, inclusive sobre o Ancião de Dias. Foi então que alcan- 

cei que novas “Torres de vigilância e Avivamento ” seriam instaladas em 

locais a serem determinadas pelo Senhor. E que a cada torre instalada 

existem exércitos específicos de anjos segundo suas funções e hierar- 

quias. 

24.3- Deus usou o seu vaso - e o levou para Si 

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, 

ainda que esteja morto, viverá;” (João 11.25) 

Quero deixar registrado aqui o testemunho de um jovem cristão - 

valente instrutor aviador - do estado do Espírito Santo. 

Cerca de um mês antes de sua partida para o lar celeste, sua tia 

ouvira do Espírito Santo: “- Vou levá-lo. Ele não é mais deste mundo”. 

Deus preparou, santificou e o levou. A família relatou que meses antes ele 

fizera um propósito de jejum e oração durante quarenta dias, de doze 

horas ao dia, de seis às dezoito; e quando lhe perguntavam o porquê do 

jejum, ele dizia: 

“- É mistério meu com Deu s”. Estava apaixonado pelo Senhor! Era o 

“primeiro amor”. 

Entre tantos louvores que gostava de cantar, um era especial, aquele 

que diz: “ Entra na minha casa, entra na minha vida...” (Regis Danese). E 

o Pai Celeste quis que ele entrasse na casa dEle também. 

“Tantos amigos, tantos parceiros de trabalho, tantos alunos já 

formados...que saudades!!!” São estas as palavras dos seus . 

Um jovem ousado que acima de tudo amava a Deus. 
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Certa vez exaltou a Deus, para que seus colegas ouvissem, via rádio 

do avião, o seguinte louvor: 

Vim Para Adorar-te 

Quatro Por Um 

Composição: Tim Hughes 

“Luz das nações que dissipa as trevas 

Abre os meus olhos pra ver 

Lindo tu és, eu só quero adorar-te 

Dar os meus dias pra ti 

Vim par adorar-te 

Vim para prostrar-me 

Vim para dizer-te és meu Deus 

Totalmente amável 

Totalmente digno 

És maravilhoso para mim (...) 

Não saberei o quanto custou meus pecados lá na cruz. (...)” 

Mas, não era este jovem apenas um instrutor; ele amava a obra de 

Deus, e por algumas vezes, juntamente com outros irmãos em Cristo, 

pilotou seu avião circulando os céus de cidades e bairros do estado do 

Espírito Santo, realizando atos proféticos, ora orando e cantando, ora 

lançando óleo ungido. Era a limpeza dos ares, num comando de Deus. 

Um grande mover de avivamento sobreveio sobre este povo de Deus. E, 

vidas arraigadas nas garras de satanás foram libertas. 

Com um futuro promissor, com tanta seriedade e dedicação... um 

filho companheiro e amigo... Deus Pai o tomou para si, levando-o para o 

lar celestial, naquele acidente de avião de pequeno porte. Grande foi a 

dor, mas, sabemos que em tudo o nome de Deus é glorificado. 

Passado cerca de três meses... os pais deste Jovem amado procu- 

raram-me, pois haviam tido ciência do primeiro livro: “Carta de Jesus para 

sua Noiva - Memoráveis Arrebatamentos ”, e para a glória de Deus foram 

fortalecidos pelo Espírito Santo. 

Naquela tarde enquanto orávamos o Espírito Santo de Deus surpre- 

endeu-nos tremendamente! Renovou nossas forças, derramou unção do 

riso sobre a mãe deste jovem enquanto já no chão deitada estava, por 

causa da presença gloriosa do Pai Celeste. Também visitou o Senhor, de 

maneira magnífica, o seu esposo e uma irmã em Cristo. Os dois foram 

arrebatados a “ Sala das Armas espirituais ” e não só viram diversas armas 

como guerrearam; eles viam a mesma coisa, pois estava na mesma di- 
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mensão celestial. Entre tantas coisas que viram, os anjos de um dos 

exércitos de Deus guerreavam juntamente com aquele homem, e em 

dado momento dois anjos seguraram os braços dele para que continuas- 

se erguendo sua espada espiritual, na batalha. Tanto a irmã em Cristo 

quanto o pai do jovem viam a batalha travada. Também presenciei parte 

do que eles viam e relatavam. 

Os irmãos ficaram arrebatados em espírito, por cerca de uma hora e 

meia. 

Durante o proceder do mover espiritual, o pai do jovem colocou as 

mãos nos olhos e exclamou: 

“- Meu Deus, que luz forte é esta, que se aproxima!!! 

E logo percebeu que se tratava da magnífica presença de Jesus. Ele 

não podia ver o Seu rosto, mas sabia que era Jesus. E orando em línguas 

celestiais, interpretava o que Jesus falava com ele. Foi uma experiência 

inesquecível!!! Mesmo com a dor da perda física, sabemos que um dia 

estaremos na glória celestial. Logo, logo, veremos face a face os santos 

remidos do Senhor. “Sem dor, sem choro, sem saudades...Será por pou- 

co tempo a espera” : O nosso amado Noivo Jesus está voltando. 
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Capítulo 25 

Sinais Celestes 

- Dois Príncipes de Deus 

Certo dia, fui apanhada de surpresa com a presença de dois Prínci- 

pes de Deus que foram liberados a trazerem novas revelações dos céus 

para que eu pudesse escrevê-las à noiva de Jesus. Um deles tinha os 

cabelos brancos puxados para prata e encaracolados e o outro tinha os 

cabelos longos, pretos e anelados. Ambos estavam de vestes brancas 

bordadas em fios de ouro. Havia na parede um rolo grande aberto. Era um 

“Rolo Vivente”. Ele mexia movido pelo vento do Espírito. E do rolo o vento 

impetuoso saiu como forma de um redemoinho, envolvendo-me rapida- 

mente e senti um profundo refrigério sem igual comparação. 

Movida pelo vento impetuoso subimos... subimos, até depararmos 

com uma montanha formada de pedra azul claro transparente. Abriu-se 

ali uma porta que dava entrada a um corredor reluzente, e nas paredes 

laterais e transparentes havia luminárias flamejantes. Daquele brilho aca- 

lorado podia-se ouvir o som festivo e angelical. 

Caminhamos... caminhamos... e chegamos a um salão grande e re- 

dondo. Muitos anjos estavam presentes, caracterizados a rigor. Eram 

anjos comissionados a representarem as nações da terra. Também havia 

príncipes e princesas; e estavam presentes ali, “anjos de Israel” responsá- 

veis por danças hebraicas. 

Bolas como de fogo passavam de um lado para outro das arquiban- 

cadas celestes, clareando-as. Todos cantavam e exaltavam ao Rei Je- 

sus. 

Depois vi que dois Príncipes de Deus aproximaram-se do centro do 

salão e trouxeram algo que brilhava muito. A princípio olhando a distân- 

cia, pensei ser a “arca da aliança”, porém, ao prestar mais atenção notei 

que se tratava de um grande livro fechado, que me foi mostrado na medi- 

da de cerca de mais de um metro de largura por um metro e meio de 

comprimento, embora conjeturasse ser muito maior, pois as medidas do 

céu não se comparam e não se limitam as medidas terrenas.  Tratava-se 

de um “ Livro de Registros dos Santos” que reluzia como ouro e na capa 

estava escrito com pedras como das doze encontradas no peitoral sacer- 

dotal, os seguintes dizeres: “Livro da Noiva”. 
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Ao abrir o livro, atrás dos dois príncipes estava outro anjo com um 

incensário contendo essências aromáticas, brasas vivas e fumaças. Ele 

passava o incensário sobre o livro aberto. Todos aplaudiam intensamen- 

te. E sobre o resplendor da luz do livro aberto apareceu os quatro seres 

viventes circulando em torno do clarão que se expandia. Todos passaram 

a proclamar: “- Santo, Santo, Santo...é o Senhor (...)” 

Aquela luz foi se intensificando... intensificando... até que, relâmpa- 

gos surgiram da luz forte. Todos se inclinaram com o rosto sobre o piso 

vitrificado. Os raios e trovões revelavam os esplendores do trono de Deus 

que estava no meio dos quatro seres vivente. 

O anjo tocou-me dizendo que eu podia olhar; estava com rosto no 

piso e tinha receio de olhar por causa dos relâmpagos, trovões e luz 

intensa. Ergui então, vagarosamente o meu olhar. Atentamente, observei 

que o trono de Deus abaixava aproximando-se do livro da Noiva. E os pés 

reluzentes Do que estava assentado no trono tocava o livro, e o mesmo 

era incendiado pelas chamas de fogo. Assim, bolas e mais bolas de fogo 

partiam do livro para as nações da terra. Enquanto isso, vários anjos com 

bandeiras de nações da terra circulavam em torno do livro. As bandeiras 

também eram incendiadas pelo fogo dos pés do “Grande Eu Sou”. Com 

isso, os sentidos e significados das bandeiras eram mudados, por causa 

das chamas liberadas para o Avivamento. Aleluia!!! 
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Capítulo 26 

Palácio das Vestes - Anjo Ancião 

Estava conversando por telefone com uma pastora muitíssima aben- 

çoada por Deus... e, enquanto ela orava por mim, ministrando bênçãos 

sobre minha vida e ministério, senti no meu corpo físico reações 

exorbitantes, o que fazia-me estremecer. Passei a orar em língua estra- 

nha, e expressei: 

“- Tem um anjo me tocando...tem um anjo me tocando...” 

Ele tocava forte fixando algo, como que botões em minhas vestes 

espirituais, brancas e compridas. Ao encerrar a oração e nos despedir- 

mos deitei sobre a cama de meu filho e pedi discernimento ao Espírito 

Santo quanto ao tocar daquele anjo em minhas vestes. Assim, meu espí- 

rito retrocedeu à visão e atentei-me para aquele anjo que me tocara. Era 

um ancião de vestes brancas, calvo cujos cabelos eram ralos, finos, bran- 

cos e compridos. 

Aquele ancião trouxe consigo um pequeno baú que tinha pedras pre- 

ciosas coloridas, no formato de botões arredondados os quais foram fixa- 

dos em minhas vestimentas espirituais. 

A princípio discerni que aqueles botões seriam mais um dos mistéri- 

os da multiforme sabedoria de Deus. Passei a observar atenciosamente, 

aquele anjo que continuava em minha casa. Ao direcionar-me até o meu 

quarto ele me acompanhou e assentou-se à beira de minha cama. 

Peguei o caderno e comecei a anotar mais este episódio enquanto o 

ancião me observava. 

Então, a visão foi se estendendo como um longo filme à frente. Ao 

olhar por aquela passagem de luz, avistei vários vestidos pendurados em 

cabides de ouro, como que expostos numa vitrine. 

O ancião andava naquele “ Salão de roupas celestiais” . Eram roupas 

feitas com linhos finíssimos, bordadas em cores diversificadas (plenitu- 

de). 

O interessante foi que, num certo instante eu vi aquela pastora cami- 

nhando naturalmente naquele lugar ao lado do anjo. O Espírito Santo 

trouxe-me o entendimento de que ela conhecia aquele lugar do Céu muito 

bem. E que já havia vestido inúmeras vestes. 
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Nota: Vestes espirituais significam: Santidade – atos de justiça dos san- 

tos. Componente indispensável para as bodas do Cordeiro. (Mt 25:1-12; Ap 

19:8; Sl 132: 9-16). 

O ancião retornou até onde eu estava escrevendo e me chamou para 

acompanhá-lo. Logo pegou em meu braço puxando-me, era como se ao 

escrever eu estivesse retardando o decorrer daquela missão angelical. 

Então parei de escrever para apreciar. Viajei por aquele palácio de três 

andares formado em círculos abertos. 

Em cada andar e repartições havia roupas diversas, diferenciadas 

pelo tipo de adornos, e anjos guardiões. Notei que em cada vestido tinha 

o “ Selo da Realeza ”, e para usá-los era necessária a autorização de Je- 

sus - assim disse-me o ancião tocando em meu ombro. 

Saí um instante por uma porta na lateral; outra parte no reino do 

espírito. Havia uma mulher chorando pelo seu filho. Parei, orei por ela e 

retornei ao salão das roupas. 

Perguntei ao mensageiro ancião o porquê dos botões que foram pre- 

gados por ele em minhas vestes, como se pregasse botões encapados. 

Ele respondeu-me que “aqueles botões coloridos fixados em minhas rou- 

pagens espirituais eram „selos da realeza celestial”. Era autorização de- 

terminada por Jesus para que eu pudesse ter contato com cada anjo 

guardião daquelas repartições; podendo ver, tocar e até mesmo vestir 

algumas roupas. 

“O meu amado fala e me diz: levanta-se, meu amor, formosa minha, 

e vem (...) o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa 

terra.” (Ct 2:10 e 12b). 

No segundo andar cumprimentei o anjo, ele captou através de um 

sensor os dados do selo de minhas vestes. Abrindo logo em seguida a 

porta transparente, entrei. 

Percebi ao adentrar que daquela repartição o espaço ampliava-se 

mais em números de vestes. Toquei em um vestido cujo forro era fofo e 

acetinado. Era um vestido carmesim bordado em fios de ouro. Junto a ele 

estavam os acessórios, como jóias e sapatos de princesa. 

Como Noiva de Jesus Cristo coloquei aquele vestido, sendo arruma- 

da sobre a minha cabeça, uma coroa real. Então desci para o andar 

debaixo, no primeiro piso em aberto daquele Palácio. 

Acima dos três andares refletia uma Luz viva. Um véu transparente e 

redondo foi lançado sobre a Noiva, do terceiro piso ao primeiro; ali tudo 

era aberto naquele espaço circular. 
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O clarão daquela Luz aumentou fortemente sobre o véu, de tal manei- 

ra que temi e coloquei as mãos em meus olhos para que pudesse ameni- 

zar o refletir da Luz. 

Daquele clarão vi uma suave mão tocando em minha mão, erguendo- 

me. Estava de joelhos, e ao levantar-me, olhei atentamente, pois meus 

olhos já haviam se adaptado ao clarão. Então, percebi a face linda do 

“Querubim de quatro faces” (o mesmo do Casamento Real – livro I – cap 

VI). 

A face formosa do Querubim de quatro faces (Leão – Águia – Novilho 

– Face do homem) beijou minha mão carinhosamente, como um noivo 

beija a sua noiva no “cortejo matrimonial”. 

Como Noiva de Jesus eu dancei para Ele expressando todo o meu 

amor, enquanto muitos anjos de asas, presentes além do véu, aplaudiam 

e cantavam júbilos de louvores, exaltando ao Rei Jesus. O interessante 

foi que a melodia da canção tocada enquanto eu dançava como noiva, era 

hebraica e a dança parecia danças de Jerusalém. 

“Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fecha- 

do, fonte selada .” (Ct 4:12) 

Nota: Tantas são as vestes lindíssimas reservadas para a Noiva fiel 

(igreja)! Basta pedirmos ao Espírito Santo que nos adorne e dê a permis- 

são para vesti-las (Ap 19:8; Rt 3:3; Is 61:10). Aleluia!!! 

Após despedir-me de Jesus, na figura do Querubim de quatro faces, 

acenei para os demais anjos guardiões que ficariam ali, e retornei do 

“filme celeste” (dimensão) juntamente com o ancião, e o mesmo desli- 

gou-se como o fechar de uma tela de TV. Como já era tarde da noite (1h 

e 18 min) preparei-me para dormir. Oh Glória a Deus!!! 

“Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer; anunciai- 

nos as coisas passadas, para que atentemos para elas, e saibamos o 

fim delas; ou fazei-nos ouvir as coisas futuras.” (Is 41:22). 

Ao terminar de digitar esta parte, fui surpreendida pelo Espírito Santo 

com este louvor que tocava no computador: 

“Tu és motivo sim, para os meus louvores, constantemente,... és o 

meu amado em quem espero todo dia! Eu sou do meu amado e o meu 

amado é meu: Yehoshua Ha Mashiach! Formoso és para mim, fiel é tudo 

em Ti, meu Yehoshua Ha Mashiach!” (*Cd: Eu sou do Meu Amado - Pra 
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Marilda Berg - BH - participação de Jairo Larroza, Sóstenes Mendes e 

Ana Paula Valadão). 

Atentei-me para a letra deste louvor porque fala do amor da Noiva de 

Jesus, para com Ele. Sendo propício a este momento no qual a Noiva 

dançou para Jesus, como que danças de Jerusalém, declarando o seu 

amor.  
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Capítulo 27 

Anjos de Jerusalém 

- O “Selo de Jerusalém” na mão 

da Noiva de Jesus 

“E os que servem à cidade servir-lhe-ão dentre todas as Tribos de 

Israel” (Ez 48:19). 

Abri a bíblia neste versículo, logo após receber as revelações deste 

tópico. A palavra de Deus é viva e eficaz. 

Havia um intento em meu coração de subir durante quinze dias ao 

terceiro andar de minha casa, local da “Torre da Revelação e vigilância”. 

Porém, em virtude de alguns afazeres como, por exemplo: fazer nova 

correção do primeiro livro para a próxima edição e digitar revelações já 

escritas no caderno sobre este livro III; optei neste dia por não subir na- 

quele momento. Mas... por algum motivo, o Espírito Santo me fez ir até a 

garagem, onde fui surpreendida com a presença de um anjo ao pé da 

escada. Ele disse-me, carinhosamente: 

“- Você precisa subir para receber o „Selo de Jerusalém‟. E me mos- 

trava um objeto prateado que quando aberto tinha um selo. 

“(...) o Senhor disse a Abraão: (...) E far-te-ei uma grande nação, e 

abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma benção. (...) 

em ti serão benditas todas as famílias da terra. (Gn 12:1-3) 

Aquele anjo de cabelos loiros até os ombros, estatura normal, como 

de um homem de um metro e setenta centímetros e sem asas, estava 

vestido de vestes brancas com uma estrela grande e azul no peito, que 

por discernimento, fazia-me lembrar de Jerusalém. Este anjo foi liberado 

a estar comigo por um tempo para passar-me revelações de Jerusalém. 

E não veio por acaso, pois, Deus tem aproximado pessoas que interce- 

dem por Jerusalém e que já estiveram lá; além de ter levantado profetas 

que me entregaram profecias a respeito desta Cidade Santa. 

*Ainda neste livro relatarei sobre atos proféticos que realizamos em Je- 

rusalém e Israel. 
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“A Noiva de Jesus precisa causar ciúmes em Israel.” 

Estas palavras ditas por um pastor abençoado de Belo Horizonte - 

MG despertaram o meu coração. E um novo entendimento me veio sobre 

orarmos por Jerusalém. A igreja  precisa mostrar sua identidade de Noiva 

apaixonada que aguarda o arrebatamento. Israel precisa entender que 

Yeshua Ha  Mashiach, Jesus o Messias, já veio, nasceu, exerceu o Seu 

ministério, morreu, ressuscitou e está assentado à destra de Deus (Leia: 

Ct 5: 9-16). 

“(...) Ele é mui desejável. Esse é o meu amado, esse é o meu queri- 

do, ó mulheres de Jerusalém” (Ct 5:16). 

“Para onde foi o seu amado, ó mais linda das mulheres? Diga-me 

para onde foi o seu amado e o procuraremos com você!” (Ct 6:1) 

Então subi ao terceiro andar e recebi na mão direita o “ Selo de Jeru- 

salém”. Atentei-me buscando entender mais este mistério dos céus. E 
assim, novas revelações em visões de arrebatamento do espírito foram- 

me apresentadas. Pedi perdão ao Pai e permissão para descer e buscar 

o caderno de anotações, pois queria anotar os detalhes da visão. 

Pois bem, como representante da noiva de Jesus, além do selo na 

mão recebi vestidura como do anjo de Jerusalém; porém, na que eu rece- 

bi havia várias estrelas azuis como a que vi na parte peitoral das vestes 

do anjo e em cada estrela de minha roupa havia algo parecido com um 

“sensor de alerta” que estava conectado com cada “base de vigilância 

dos anjos no céu”, como descrevi no livro II, capítulo II. 
Notei que na dimensão das nuvens havia várias portas abertas, como 

que telões de vários filmes interligados entre si. E como noiva de Jesus 

eu me via nestes telões, com as vestes de estrelas azuis. Os anjos das 

diversas bases e de vigilância Celestial me viam, identificando-me através 

das “vestes de Jerusalém”, assim chamarei por causa das estrelas azuis. 

Curiosa, indaguei ao Espírito Santo o porquê da identificação, uma 

vez que já havia sido apresentada a anjos das bases de vigilância quando 

fui arrebatada até elas. Então o anjo de Jerusalém que estava ao meu 

lado disse-me: 

“-Esta roupagem que recebeste representa uma nova autoridade dada 
à Noiva de Cristo. E é necessário que as nações percebam esta autorida- 

de.” 

Continuei a observar e vi uma grande festa acontecendo em Jerusa- 

lém. E, após passar pela “Porta de Sião” entrei naquele salão repleto de 

pessoas de diversas nacionalidades. Em meio à multidão, a Noiva de 

Jesus circulou o centro daquele salão, e foi instalada em seguida outra 

“Torre de Vigilância do Avivamento ”. 
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Nota: Lembrei-me de uma revelação que recebi do Espírito Santo, num 

hotel em Belo Horizonte – MG - Brasil, no início do ano de 2009, enquanto 
aguardava o horário de mais um mover de Deus naquela cidade. Assim: “(...) 

Não temas em receber a unção, pois a mesma se completará em Jerusa- 

lém, após tu passares pela Porta de Sião”. 
O surpreendente foi que naquele mesmo dia a pastora daquele ministé- 

rio no qual fomos convidados a testemunhar, trouxe-nos uma revelação dada 
pelo Pai Celeste a nosso respeito, referente sermos ordenados pastores às 

nações. Em seguida, disse: “- Você irá a Jerusalém”. (Palavra profética já 

revelada em outras ocasiões na boca de alguns profetas). Deus nos prepa- 

rou durante anos para aquele momento profético. 

Enquanto a noiva circulava aquele salão em Jerusalém, um varão 

após observar a reação da Noiva, naquele ato profético de instalação da 

“Torre do Avivamento”, chamou a Noiva até o local da ministração. Ela 

subiu...e a luz foi tão intensa que a partir daquele momento até este 

momento que digito não pude desvendar este mistério, embora creio que 

o discernimento e complemento virá no tempo determinado por Deus (...). 

Parte deste mistério completou-se, Deus é fiel. Pois, no final daquele 

mesmo ano de 2009 tive o privilégio de pisar na terra Santa – Jerusalém e 

instalar várias Torres, reveladas pelo Senhor. 
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Capítulo 28 

Outras torres de avivamento 

foram instaladas no Estado 

do Espírito Santo - Brasil 

Entre as torres instaladas grande foi a manifestação do Senhor. Pos- 

so citar, por exemplo – Torre “Despertar da Aurora” – Reino de Deus, 

instalada pelos anjos num templo na cidade da Serra – ES. Um choro 

profético aconteceu ali. Era a Noiva em arrependimento clamando por 

santidade. Entre tanto agir de Deus, pude vivenciar o relato de uma irmã 

a respeito do local central da igreja aonde fora instalada simbolicamente 

no físico, a Torre, pelos pastores. Ela mencionou que estava sem os seus 

sapatos e sentiu ao pisar naquele local, que os quatro pisos onde os 

pastores daquele ministério, junto comigo e meu esposo estivemos , es- 

tavam quente e os demais pisos estavam frios. Nosso Deus é 

Deus de sinais. 

Lembro-me bem daquele dia profético. As pessoas eram tocadas 

pelos anjos do Senhor e caiam em glória. Não sendo necessária a impo- 

sição de mãos individual. Outras de tanto “vinho espiritual” entravam na 

“unção do riso” e cambaleavam embriagas pelo Espírito Santo de Deus. 

Foi primorosa aquela noite! 

E também quero citar a instalação da “Torre redemoinho de Deus”, 

assim chamarei baseada nas visões outrora concedidas por Deus, no 

qual grande foi o Seu operar naquele templo – no ES/Brasil. Maravilhoso 

é relembrar o toque do Espírito de Deus principalmente na vida dos quatro 

pastores e dois presbíteros, que não resistiram o peso da glória de Deus 

e prostrados ao chão ficaram. 

Outra Torre que foi concluída a sua instalação, a nomearei como 

“Torre Alta e Forte”. Digo que foi completada porque o Senhor assim me 

mostrara dado à fidelidade em oração e vigilância de alguns amados ir- 

mãos daquele ministério. A concessão do Senhor, quanto ao comando 

Dele confiado a mim, foi para que eu pronunciasse palavras no reino do 

Espírito solicitando o completar da torre até os Céus e pedir a liberação 

de mais anjos do Senhor para novas conquistas, alargando fronteiras 

para o Avivamento. 
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A torre quando instalada estabelece uma ligação direta com o trono 

de Deus e os anjos sobem e descem com informações (assim como a 

escada de Jacó – Gn 28:10-22). As informações chegam mais rápidas 

através dos anjos, pois é direito constituído e território tomado. O profeta 

Daniel vivenciou uma experiência a qual enfrentou dificuldade ao receber 

sua resposta devida uma batalha travada nas regiões celestes. Toda aquela 

área estava impedida para a passagem do anjo Gabriel com a resposta, 

sendo necessária a ajuda do arcanjo Miguel (Dn 10:13). Portanto, para se 

abrir uma “Torre de Avivamento” ou “um portal celestial”, os anjos guerrei- 

am em nosso favor. Pois ocorre uma guerra travada entre dois reinos, o 

Reino de Deus e o das trevas. 

A torre de ligação da terra ao Céu, em nome de Jesus, é uma entra- 

da, um portal aberto verticalmente. E quando o ministério alcança este 

efetuar de Deus e passa a zelar em santidade pela torre instalada, desfru- 

ta novas experiências com Deus. Vidas são libertas, batizadas com Es- 

pírito Santo; estratégias de guerra são reveladas; vidas têm experiências 

de arrebatamento aos céus e a visão de ser Noiva de Jesus é compreen- 

dida. As pessoas ficam mais sedentas pelo sobrenatural de Deus e a 

chama do Avivamento preenche os corações. 

O zelo pela obra ao Senhor nos proporcionou, momentos marcantes 

e inesquecíveis com o “Senhor dos Exércitos” que junto com sua comiti- 

va e seus exércitos de anjos esteve presente no culto. 

“(...) Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa 

de Deus; e esta é a porta dos céus” (Gn 28:17). 
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Capítulo 29 

Atos Proféticos - Rússia 

(Moscou e Nova Sibéria) 

Slava Bogu!!! (Glória a Deus!!!) 

Cerca de três anos atrás, encontrava-me juntamente com um peque- 

no grupo, num sítio em uma cidade de Minas Gerais chamada Alto Caparaó 

– Brasil. O Sítio fica num lugar muito alto. 

Naquela noite fria, orávamos direcionados pelo Espírito Santo, que sem- 

pre nos ensina como orar, pedindo que nações da terra fossem avivadas. 

Cada componente ali, inclusive as crianças, clamava por Avivamento às 

nações. Entre elas, pedimos pela Itália, Canadá, Jerusalém, e, enquanto 

meu esposo pastor clamava a Deus que derramasse chamas de aviva- 

mento sobre a Rússia, China e Índia, eu tive uma visão profética: 

“ Vi que eu entrava na Rússia, juntamente com exércitos de Deus”. 

Quando terminamos de orar, contei sobre as visões que o Senhor havia 

me concedido a respeito do Canadá, de Jerusalém e da Rússia. Então 

falei : 

“- Deus vai me levar à Rússia!!!”. 

O que é profético se cumpre, Deus tudo preparou, inclusive as provi- 

dências (escolheu duas mulheres para me abençoar, e também foram 

comigo).  E no ano de 2009 fomos à Rússia, já com vários comandos do 

Senhor, tanto para Moscou quanto para Sibéria. E fomos abençoadas 
com a recepção de missionários residentes na Rússia. 
 
. 
  
29.1- Preparação para a Viagem à Rússia 
 
 

Vários propósitos em consagração em prol da viagem à Rússia, Deus 

nos pediu (sendo diferenciados segundo o orientar do Espírito Santo). 

Havia também outros guerreiros e intercessores de Deus em consagra- 

ção por nossas vidas, de vários lugares do Brasil e também exterior. 

Entre jejuns e orações, um grupo de Belo Horizonte – Minas Gerais – 

Brasil, que faz parte da “ Comunidade Cristã de Adoradores ” subiu ao 

monte durante trinta e cinco dias consecutivos orando pela Rússia e por 

nós, e ficaram em vigilância constantes enquanto estávamos em território 

Russo. 
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Além de fazerem uso das armas espirituais, este grupo tem recebido 

direções impressionantes do Espírito Santo. 

Bem, neste contexto, certo dia ao me direcionar para a área de ser- 

viço de minha casa, alguém que estava além da escada do segundo 

andar chamou-me a atenção com o seu olhar. Observei atentamente e 

percebi que se tratava de um anjo do Senhor. Estava de vestes brancas e 

em mãos com uma bandeira de três cores composta por três listras hori- 

zontais de igual largura, sendo as cores, de cima para baixo, branca, 

azul e vermelha. Fiquei a questionar de que nação seria aquela bandeira. 

Então, outro anjo, ao meu lado, escalado pelo Espírito Santo a me minis- 

trar, disse-me: 

“- Esta bandeira é da Rússia; confira na internet.” 

Instantaneamente, procurei em um atlas antigo se achava a bandeira 

da Rússia, porém, só tinha informações em mapas. Já mais tarde, abri 

meus e-mails e para minha surpresa, uma irmã em Cristo que não sabia 

desta visão que eu tivera naquele mesmo dia, enviou-me um link em que 

continha a bandeira da Rússia.  “ Eu presumi que realmente era chegado 

o tempo de ir à Rússia. O que é profético se cumpre. 

Após subir a escada até o segundo andar, percebi que além daquele 

anjo que estava com a bandeira da Rússia em mãos, estavam os cinco 

príncipes dos continentes que já havia visto outras vezes. Após 

cumprimentá-los, subimos ao terceiro andar, local da “Torre Alta de vigi- 

lância”, como mencionei no livro II, capítulo dois. Cheguei e estendi um 

manto no chão e prostrei-me a orar, prevendo que grandiosas coisas se- 

riam reveladas por aqueles príncipes às nações, encarregados do Deus 

Altíssimo e Soberano. 

Então, um daqueles príncipes de um dos continentes da terra, cuja 

autoridade recebera do Espírito Santo para conversar comigo, falou-me: 

“- Veja estes dois exércitos de anjos ”. 

Eram anjos cavaleiros guerreiros, e anjos velozes de pequena estatu- 

ra, com cerca de um metro e quarenta centímetros. 

“- Estes dois exércitos de guerreiros de Deus foram designados a 

entrarem contigo na Rússia, entre outros”. 

Surpreendente foi que me lembrei da visão concedida pelo Espírito 

Santo no ano de 2007, enquanto meu esposo orava pela Rússia. 

A visão dos dois exércitos completou-se em detalhes. Pude contem- 

plar as armaduras dos anjos guerreiros revestidas de bronze, indo até os 

joelhos e com capacetes fortes como bronze tampando a testa e o nariz. 

Também de bronze eram as suas botas até os joelhos e cada qual tinha 

uma lança e um escudo de bronze. Os seus cavalos estavam bem reves- 

tidos e sobre os seus joelhos e pés havia uma proteção móvel. As vestes 
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dos anjos guerreiros, de pequena estatura, também eram de bronze, pro- 

tegendo todo o corpo celeste. 

29.2- Um Príncipe dos Exércitos de Deus na Rússia 

Entre tantos mistérios revelados antes de viajarmos para a Rússia, 

Deus enviou por cerca de um mês, um príncipe à atmosfera espiritual de 

minha casa. Tratava-se de um príncipe forte, de estatura normal, cujas 

vestes e mitra estavam bordadas em fios de ouro. Ao aproximar de mim, 

o Espírito Santo trouxe paz ao meu coração e revelou-me que este prínci- 

pe era enviado a conduzir-me junto com os exércitos incumbidos a entra- 

rem conosco na Rússia. Revelou-me também que o mesmo passaria 

informações precisas. 

Foi interessante  ver durante dias aquele príncipe do Senhor em mi- 

nha casa. E posteriormente, ele nos acompanhou em várias situações 

durante os “atos proféticos de Avivamento”  realizados na Rússia. 

29.3- Novamente com o Anjo do Avivamento 

O Espírito Santo abriu os meus olhos e eu pude ver o anjo do Aviva- 

mento, (o mesmo que vi no primeiro livro: “Carta de Jesus para sua Noiva 

– Memoráveis Arrebatamentos”). Novamente, vi que os seus braços e 

pernas começaram a se movimentar, entendi tratar-se do mover do Aviva- 

mento às nações. Notei então, que chamas e mais chamas de fogo do 

Avivamento faziam a terra girar e se incendiar em vários focos terrestres. 

Depois, percebi que o braço esquerdo do “Anjo do Avivamento às na- 

ções”, moveu-se para a Rússia. 

Em seguida, chegou dos céus, outro cavaleiro de Deus, muito gran- 

de! Seu cavalo branco tinha no peito duas faixas traspassadas, nas co- 

res: azul e vermelha. O Espírito Santo revelou-me que o mesmo viera 

para trazer informações espirituais a respeito dos Estados Unidos da 

América - EUA. Aquele cavaleiro trouxe consigo várias chaves e pendu- 

rou em minha fardagem de noiva guerreira e também trouxe algumas 

informações proféticas a respeito do Avivamento nos EUA, Canadá e 

Guatemala. Depois, aquele cavaleiro cumprimentou o príncipe da Rússia. 

Nota: Creio que o discernimento virá. Embora, eu tenha ficado muito 
impactada com algo que aconteceu em Moscou. No segundo dia, juntamente 

com algumas missionárias de lá, já a caminho de um orfanato, fomos apre- 
sentados por um grupo de missionários dos EUA. E, profeticamente, passei 

para as mãos de uma missionária americana, o meu segundo livro. 
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29.4 - Sementes do Avivamento às Nações 

(a caminho da Rússia) 

Recebi das mãos do anjo, em minha casa, várias sementes de ouro. 

Era para que viéssemos semear, simbolicamente, o Avivamento pelas 

terras por onde o avião passasse, como um ato profético.  E, para confir- 

mar esta visão, que aos olhos humanos parece loucura, para minha sur- 

presa, ao abrir a bíblia recebi a seguinte palavra do Senhor: 

“Como vocês serão felizes, semeando perto das águas, (...)” – Is 

32:20a 

29.5 - Um Líder - Cavaleiro das Trevas 

- Aprisionado 

Um cavaleiro de Deus, de grande estatura, tinha um capacete até o 

nariz. Toda sua armadura era branca, inclusive a lança pontiaguda e o 

seu cavalo. O mesmo que esteve comigo em Belo Horizonte – MG - 

Brasil, no local ministerial que foi instalado a “Torre de Vigilância da Zona 

Sul”, como já descrevi neste livro. 

Aproximou-se daquele cavaleiro de Deus outro cavaleiro negro com 

seus demônios subordinados, com intuito de guerrear buscando impedir 

nossa viagem à Rússia. Porém, o cavaleiro de Deus o deteve, ordenando 

que recuasse. Aquele cavaleiro das trevas parou, deu meia volta e se 

afastou. Imediatamente, anjos guerreiros o cercaram e o mesmo foi apri- 

sionado dentro da terra, pelo cavaleiro de Deus, que fechou a prisão e 

colocou um grande cadeado. Notei então, que os subordinados do cava- 

leiro das trevas ficaram desnorteados e os anjos-guerreiros de Deus lan- 

çaram fogo que saiam de suas lanças...e, o caminho ficou livre para pas- 

sarmos. 

Antes de descer, ouvi o anjo dizer-me: 

“-Vá ali, pois ainda não acabou.” Direcionei para o local que ele me 

mostrava e assentei-me. Recebi das mãos de outro príncipe do Senhor, 

três capas de proteção, revestidas de pedras preciosas coloridas e um 

anel contendo vinte e quatro pedras, representando a autoridade dos vinte 

e quatro anciãos concedida à Noiva de Jesus, às nações. Em um mo- 

mento profético, já estando em Moscou, fiz uso deste anel, em espírito, 

enquanto profetizava Avivamento às Nações ali representadas. 
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29.6- Estratégias na Sala das Nações 

(II Sm 7:16-29 - Hb 2:5-16) 

Estava cumprindo um propósito de jejum e subi para orar e entregá- 

lo, no horário marcado. Ao orar comecei a sentir a presença de Deus. De 

repente...escureceu minha visão. Apareceu um olhar sublime...era o olho 

de Deus e do Cordeiro. 

“Porque tu acenderás a minha candeia; o Senhor meu Deus alumiará 

as minhas trevas” (Sm 18:28). 

Passei a orar em línguas estranhas e a chorar emocionada, pois, 

sabia que naquele momento os olhos do Senhor me contemplavam e tive 

muito temor. Em seguida, um anjo do Senhor segurou a minha mão e 

conduziu-me em arrebatamento pelos ares celestes. Passamos por vinte 

portas que já estavam abertas no reino do espírito; as mesmas estavam 

relacionadas com o percurso das dimensões espirituais até a viagem à 

Rússia. Foi balizado nesta visão, que lançamos em espírito, as semen- 

tes do Avivamento nos ares celestes por onde os aviões passavam. 

Fui impulsionada pelo Espírito Santo a mover minha mão direita na 

qual havia uma pequenina espada, fixada em meu dedo mínimo, que 

embora fosse pequena era de alta resolução; de alta potência em lançar 

chamas de avivamento (* capítulo 24 - testemunhos sobre o uso das 

armas espirituais). 

O meu espírito girava como que por uma imensa roda gigante forma- 

da por águas cristalinas do Rio da vida. Dentro do mover das águas do 
Rio da vida também estavam as duas mulheres escolhidas por Deus a 

irem comigo à Rússia. Enquanto nos deliciávamos em meio às águas 

cristalinas, chegou até a mim, em alta velocidade, um cavaleiro de Deus 

cuja armadura era toda em ouro, inclusive capacete e botas e o seu 

cavalo era branco e tinha asas. 

Aquele cavaleiro de Deus falou-me: 

“- Fui enviado para conduzir-te estrategicamente à Sala das Nações.” 

Montei no cavalo e fui com ele. À medida que nos distanciávamos da 

terra, podia ver os anjos denominados a cuidar de minha casa. Observei 
à distância a “Torre Alta de vigilância” que fica no terceiro andar de minha 

casa no ES, além dos sinais de outras torres nas dimensões celestiais. 

Viajamos bastante e em alta velocidade até chegarmos ao “Palácio 

das Nações”. Novamente aquela imensa porta estava aberta. Aquele ca- 

valeiro com seu cavalo de asas parou próxima de entrada da porta princi- 

pal do Palácio, ficando junto com outros anjos guerreiros. 
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Adentrei naquele “Salão das Nações” guiada por um ancião, calvo, 

de cabelos ralos e brancos, cujas vestes eram brancas; seus olhos cha- 

mavam a atenção por serem prateados numa intensidade forte; além de 

sua língua também brilhar muito quando falava. 

Enquanto ele segurava minha mão direita ao adentrarmos naquele 

salão cheio de bandeiras, tive muito temor. Minha fardagem estava como 

as de um soldado guerreira, em tons marrons, feitos de couro de novilho. 

Aquele ancião apresentou-me a um general de guerra que se encon- 

trava mexendo em uma pequena mesa na lateral. Sobre a mesa havia 

cinquenta insígnias referentes às patentes de comando. Ele as colocou 

em minhas vestes para que eu pudesse, posteriormente, distribuí-las 

mediante a direção do Espírito Santo. Estas patentes tinham ligação com 

anjos dos exércitos de Deus, que seriam liberados para a viagem à Rússia. 

Nota: “uma legião (Mt 26:53; Mc 5:9,15), entre os romanos era primaria- 

mente um corpo escolhido de soldados, dividido em dez coortes, contando 
com 4.200 a 6.000 homens (...) No tempo de nosso Senhor, formava um 

exército completo de infantaria e cavalaria com mais de 5.000 homens (...) no 
Novo Testamento, a palavra tem um outro e mais geral significado „de grande 

número, muitos‟”. (Fonte: VINE, Dicionário – W.E. VINE; Merril E. UNGER; 

William White JR - CPAD – Tradução: Luís Aron de Macedo - 4ª Ed. 2004 - Rio 

de Janeiro). 

Após receber as insígnias, o ancião apresentou-me a cada líder do 

exército referente a cada patente. Entre os exércitos ali representados 

estavam: anjos da adoração, anjos da justiça, anjos guerreiros, anjos do 

avivamento, anjos com bandeira, anjos labaredas de fogo, anjos leões, 

anjos cavaleiros guerreiros, anjos que tocam shofar, entre outros. 

Todos representantes dos exércitos dos Céus, presentes naquele 

Salão, aplaudiram o ato Solene. Novamente o ancião pegou a minha mão 

e conduziu-me até um coral de Serafins. Eles cantavam um cântico mag- 

nífico, que, se fosse para ouvir através do ouvido físico, creio os tímpanos 

não resistiriam. Era uma “loucura angelical” incrivelmente indescritível. 

Enquanto cantavam, do meio deles uma esplendente luz Suprema sur- 

giu. Era temeroso ver o brilho fortíssimo. Suas vestes brancas resplande- 

centes aumentavam o fulgor enquanto se movimentava ... porém, não 

podia ver o Seu rosto. 

Então... O Senhor Supremo, o Grande Eu Sou, caminhou até a mim, 

que estava prostrada ao chão, pois sabia que se tratava da Única autori- 

dade Suprema, Deus-Rei da Glória. Fui envolvida pelas orlas de suas 

vestes luminosas e senti alegria e afago misterioso. Podia apreciar a 

beleza majestosa da Sua coroa. Interessante que da Sua coroa veio so- 
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bre mim uma aliança que me abrangeu por inteiro e depois retornou para 

sua cabeça. Ao tocar minha cabeça, meus cabelos ficaram incendiados, 

porém, sem serem consumidos. Aleluia! 

Falou comigo a respeito de Josué quando o príncipe lhe apareceu e 

disse-me que eu não deveria temer, pois, em todo o nosso caminhar pela 

Rússia, Ele, o Senhor dos Exércitos, estaria a nossa frente. Seríamos 

apenas vasos de honra em suas mãos para abrirmos portais e instalar 

“Torres de Avivamento”. O Espírito Santo revelou-me com antecedência 

onde seria aberto o “Portal do Avivamento”, e aconselhou-me a pedir a 

Deus para liberar os anjos-Generais referentes às cinquenta patentes e 

os devidos exércitos seletos para entrarem conosco na Rússia, em nome 

de Jesus. Mais à frente descreverei este momento profético, entre outros 

comandos do Espírito Santo naquele país. 

Estaria conosco também ao abrir o “Portal de Avivamento na Rússia”: 

os cincos príncipes de Deus aos continentes, além do próprio Príncipe de 

Deus, da Rússia e de dois arcanjos muito alto, que fazem parte do “Exér- 

cito da Justiça de Deus; e outros anjos guerreiros de Deus. 

29.7.1 - ATOS PROFÉTICOS 

Um dia antes de viajarmos para Rússia 

Naquele dia, em Belo Horizonte – Minas Gerais, na parte da manhã, 

após a noite de viagem do estado do Espírito Santo para Minas Gerais, 

subi ao monte juntamente com três guerreiras de Deus. Oramos pelo 

povo de Belo Horizonte, pedindo Avivamento ao Senhor; guerreamos tam- 

bém fazendo uso de armas espirituais. Os meus olhos espirituais foram 

abertos, novamente, entre outras visões, presenciei a chegada de um 

arcanjo enorme, o mesmo que faz parte da “Torre de Vigilância” instalada 

em minha casa, ele tinha uma missão específica ali. Também estavam 

presentes exércitos de Deus. Vi anjos cavaleiros, cujas roupagens eram 

em tons azul turquesa, e os mesmos portavam consigo lanças grandes e 

afiadas; estavam em seus cavalos brancos de asas. Eram “anjos de Jeru- 

salém”, assim revelou-me o Espírito Santo. 

Havia também dois exércitos guerreiros cujas armaduras eram de 

bronze e outro exército de anjos de pequena estatura, como já mencionei 

no início. 

Oramos e guerreamos, usando armas espirituais, juntamente com 

os anjos do Senhor e presenciamos a quebra de quatro cadeados enor- 

mes, por arcanjos de Deus, em quatro cantos da grande Belo Horizonte - 
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MG, enquanto orávamos pedido a Deus que impedisse a ação do espírito 

de religiosidade para que o Avivamento fosse intensificado. 

29.7.2 - Já no Templo em Belo Horizonte - MG 

Após participarmos da ceia com o Senhor, eu e as três irmãs, en- 

quanto conversávamos, o Espírito Santo ministrou em meu coração que 

uma das pastoras deveria ficar próximo ao púlpito e outra irmã próxima à 

porta de entrada, diante do que estava proposto por Ele. 

Em seguida, o Espírito Santo disse-me: 

“- Agora, desejo que dancem para o Noivo Jesus”. 

Porém, não havia música. Mesmo assim, em obediência, elas come- 

çaram a dançar. Foi quando a pastora daquele ministério dirigiu-se para a 

bateria, e tocou ritmos de guerra Celestial, movida pelo Espírito Santo, 

sem jamais ter tocado antes aqueles ritmos. 

Eram ritmos de Comandos que a cada mudança no tocar, era co- 

mandos de novas armas espirituais usadas durante aquela dança de guerra. 

As armas espirituais eram trazidas pelos anjos que desciam a “Torre de 

Vigilância da Zona Sul”. O comando principal da dança estava com a 

jovem que recebia as armas. Deus abrira os nossos olhos espirituais 

naqueles momentos; nosso espírito estava em sintonia com Espírito Santo. 

Deus também me tomou numa marcha profética juntamente com a outra 

pastora. 

Os toques de guerra da bateria eram diversificados, interessante que 

do angulo onde estava à bateria não era possível ver a dança. Ao encerrar 

de forma rápida, os toques da bateria, a jovem dançarina, ficou desfalecida 

ao chão, por causa da unção do Espírito Santo derramada. 

Naquele mesmo dia retornamos ao templo e realizamos atos proféti- 

cos, segundo a direção do Senhor. Uma das estratégias de Deus foi que 

deveríamos cear juntas; estávamos em cinco pessoas. Depois, oramos e 

consagramos, além do vinho e pão, sal, grãos de trigo e óleo da unção. 

Realizamos um ato profético com estes elementos simbólicos, em prol 

do que realizaríamos na Rússia, pois não tínhamos como levar estes 

elementos. 

* Significados destes elementos: 

Vinho: remissão da terra (Lm 4:13); sangue de Jesus (I Co 10:16-17). 

Pão: Corpo de Cristo (I Co 11:23-25) 

Sal: aliança de Deus para com o homem – Aliança de SAL (II Cr 13:5) 

Grãos de trigo:  prosperidade espiritual e palavra semeada (I Co 15:36- 

38; Jo 12:24) 

112 



 

 

 

 

 

FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

Óleo da unção: consagração (Sl 133: 2-3; Tg 5:14; I Jo 2:27;) 

Após este ato profético, percebi que estávamos na dimensão espiri- 

tual da “Sala das Nações”. E podia ver que estavam presentes os líderes 

dos exércitos das cinquenta patentes de anjos encarregados a entrarem 

na Rússia, após a abertura do “Portal do Avivamento”. Trouxemos a exis- 

tência, a visão profética; e assim cada qual recebia em suas vestes espi- 

rituais as insígnias de patentes (concessões de títulos) designadas pelo 

Senhor, após sermos apresentadas aos Anjos - generais de cada paten- 

te. Lembrando que, quem recebe patente tem comando. É mistério! 

Estamos aprendendo com o Senhor. 

29.8- De São Paulo (Brasil) à Madri (Espanha) 

- de Madri à Moscou (Rússia) 

Ao adentrarmos no corredor de entrada para o avião – de Belo Hori- 

zonte a São Paulo – tive uma visão Celestial. Do meu lado esquerdo vi 

novamente o exército de anjos - a perder de vista – com vestes azul 

turquesa montados em seus cavalos brancos de asas. Havia visto este 

exército de anjos em outros momentos - relacionados à Jerusalém e no 

monte em Belo Horizonte-MG, enquanto orávamos, um dia antes de via- 

jarmos rumo à Rússia. 

Do lado direito estava um exército de anjos da cavalaria com bandei- 

ras coloridas nas mãos, representando várias nações da terra. Imediata- 

mente, o Espírito Santo trouxe-me a revelação de que aqueles exércitos 

de anjos foram indicados a uma missão correlacionada ao povo de Israel. 

E fiquei até então, sem compreender o porquê destes anjos nos acompa- 

nharem na viagem. 

Comentei com a pastora e a missionária a respeito desta visão. A 

princípio achei que era por que entendemos que tínhamos que orar por 

Jerusalém. Mesmo porque, a pastora daquele ministério já havia gravado 

CDs em Hebraico. Mas...para a nossa surpresa, ao fazermos a conexão 

de São Paulo para Madri (Espanha) entrou no avião um grande grupo de 

judeus. Ficamos felizes com o Senhor... Era mais uma certeza de que 

estávamos no centro da vontade de Deus. 

“Noiva de Jesus, ore pela paz em Jerusalém.” (Sl 122:6) 
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29.9 - Num Hotel em Moscou - Rússia 

No quarto do hotel, em Moscou, percebi que ao meu lado à mesa 

assentava o Príncipe de Deus comissionado a Rússia e o Príncipe líder 

da Sala das Nações do Céu. Eles foram instituídos pelo Espírito Santo a 

passarem novas estratégias a nós, a respeito dos atos proféticos a se- 

rem realizados em Moscou e Nova Sibéria. 

29.10 - Conhecendo Moscou 

A caminho de uma visita a um orfanato em Moscou encontramos 

com missionários dos EUA, da República da Moldávia (um pequeno país 

da Europa Ocidental) e da Rússia, além da missionária brasileira - em 

missão na Rússia. 

Chegamos ao orfanato, após andarmos um longo percurso de metrô 

e de van. Participamos de uma festa com aquelas crianças lindas e co- 

nhecemos também, missionários da Armênia. 

Ainda em Moscou... além de encontros marcantes com missionários 

brasileiros, fomos à uma igreja de judeus messiânicos, que crêem que 

Yeshua Ha Mashiach (Jesus, o Messias) já veio. 

Passamos juntos o sabbath (*Sábado - descanso) e participarmos 

do culto, dançamos em passos e ritmos de Jerusalém, assentamos à 

mesa da festa e cantamos com eles alguns louvores em hebraico (onde a 

pastora de Belo Horizonte tocou e cantou em hebraico). No final do cul- 

to... tanto eu quanto a pastora cantora de Minas Gerais – Brasil, recebe- 

mos, ajoelhadas, a oração de benção do Rabino, com imposição de mãos. 

Enquanto ele orava, ora em russo, ora em hebraico, chorávamos copiosa- 

mente, e ao mesmo tempo eu presenciava anjos de vestes brancas e 

cinto dourado dançando alegremente. Foi maravilhoso!!! 

Em um só espírito louvamos ao nosso soberano Deus. E, não pode- 

ria deixar de mencionar outra visão linda, que tive durante a adoração: 

“Um anjo de Israel - príncipe de Deus assentou-se próximo a mim 

dentro da igreja. Ele tinha uma coroa na cabeça, vestes brancas conten- 

do uma faixa branca com lista azul (lembrava um talit). Também tinha um 

cinto retorcido em tons de ouro. Seus cabelos eram encaracolados e em 

suas asas brancas havia contornos em ouro nas penas”. 

Nota: “O talit – (no hebraico moderno), talet - (em sefaradi) ou talis (em 

Iídiche) é um acessório religioso judaico em forma de um xale feito de seda, 

lã (mais caro e elegante que o de seda) ou linho, tendo em suas extremida- 

des as tsitsiot ou sissiot "sefaradi" (franjas). Ele é usado como uma cobertu- 
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ra na hora das preces judaicas, principalmente no momento da oração de 

Shacharit (primeiras orações feitas pela manhã). O talit (também conhecido 
como "talit gadol") é usado pelos homens no momento da oração na sinago- 

ga e no momento da oração do Shacharit. O talit isola o que esta orando do 

mundo a sua volta e facilita-o na em sua concentração durante a oração.(...)”. 

(Fonte: WIKIPEDIA <pt.wikipedia.org/wiki/Talit>) 

Algo que me chamou atenção foi quando uma missionária de 

Cazaquistão pediu que eu orasse por ela, pois queria ser batizada pelo 

Espírito Santo. Ela é ex-mulçumana, e agora cristã, prega o evangelho de 

salvação em yeshua Ha Mashiach para judeus na Rússia. 

29.11 - Atos Proféticos em Moscou 

Praça Vermelha e Kremlin de Moscou 

Nota: “O Kremlin de Moscou é a sede do governo da Rússia e da antiga 
União Soviética. E, é uma das maiores atrações turísticas de Moscou. A mu- 

ralha do Kremlin é formada com 20 torres (fortalezas).” Mas sabemos que no 

reino do espírito existem situações e influências que interferem no físico. E 
ao realizarmos atos proféticos, mediante a direção do Espírito Santo, profeti- 

zamos mudanças. 

O Espírito Santo nos direcionou a liberar palavras para que anjos, 

indicados a estarem conosco, pudessem instalar as “Torres de Avivamen- 

to, bandeiras e tochas”, no reino do espírito. 

Numa manhã, saímos para orar por Moscou, na praça vermelha e 

Kremlin de Moscou. Estávamos eu, a pastora e uma missionária de Belo 

Horizonte e mais três missionários que residiam em Moscou (sendo  

uma da Moldávia). No portão de entrada para a praça vermelha em Mos- 

cou, oramos ao Senhor Deus em prol da nação Russa. 

Depois, oramos em frente ao antigo Parlamento Russo e pedimos a 

Deus que derramasse avivamento nos países que fizeram parte da URSS. 

Vi então, anjos cavaleiros com bandeiras, em frente aquele monumento. 

E duas bandeiras foram instaladas pelos anjos, bem alto, representando 

Avivamento na Lituânia e na Geórgia (um país euro-asiático situado no 

Cáucaso, uma região de fronteira da Europa com a Ásia). 

Entre bandeiras hasteadas oramos e pedimos a Deus que os Seus 

anjos instalassem as “Torres de Avivamento” estipuladas pelo Espírito 

Santo, mostradas através de sonhos e visões. 

Entre elas, foram instaladas pelos anjos de Deus, no reino do espíri- 

to: torres, bandeiras e várias tochas de Avivamento como um memorial a 
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Deus; profetizamos: “O fogo não pode apagar” – Ef 3:20-21; Lv 6:13; Ex 

30:7-8.) 

Foram instaladas: 

“Torre do desembaraço” - clamamos a Deus por justiça e liberdade 

cristã para pregar o evangelho, naquele país; 

“Torre do sangue do Cordeiro” - pedimos a Deus que Ele retirasse 

toda cegueira espiritual e que os olhos espirituais das pessoas que visi- 

tam a praça vermelha, fossem abertos; entre outros pedidos... Naquele 

momento, vi anjos guerreiros com escudos, capacetes e roupagens de 

bronze, estipulados por Deus na instalação daquela torre.  

Numa das portas principais de entrada ao Kremlin de Moscou, o 

Espírito Santo nos orientou a dar o comando para que anjos pequenos e 

velozes, que conosco estavam, instalassem rapidamente uma “bandeira 

de avivamento” no alto. Declaramos que a partir daquele momento um 

novo “tempo profético” fosse marcado na Rússia. Outras bandeiras de 

avivamento foram instaladas pelos anjos, enquanto orávamos pelos 

governantes daquele país. 

Oramos também para que finalizasse a idolatria e culto aos Mortos, 

pedimos a Deus que a Luz de Jesus Cristo possa brilhar sobre aquela 

nação para que percebam “O verdadeiro caminho da Salvação: Jesus 

Cristo”. 

Profetizamos avivamento declarando que russos se apaixonariam pelo 

Noivo Jesus, balizado em algo que presenciamos na praça vermelha de 

Moscou: *Os russos tem o costume de, quando se casam, os noivos e 

convidados caminham pela praça, com as vestes do casamento. 

Outra “Torre” foi instalada, no reino do espírito, em outro lugar estraté- 

gico. Oramos ali e profetizamos em prol dos judeus russos. 

“Tochas de Avivamento em chamas” – sete tochas de fogo foram 

instaladas pelos anjos de Deus, tipificando as lâmpadas em chamas do 

candelabro (Is 11:2), como um memorial diante de Deus. Profetizamos 

que o fogo do Espírito Santo de Deus não se apagará sobre aquela na- 

ção. Outras dez tochas também foram colocadas, no reino do espírito, 

pelos anjos de Deus. 

Enquanto orávamos direcionados pelo Espírito Santo declarávamos 

que os anjos instalassem outra torre: “Torre de Avivamento da Renova- 

ção”- notei que antes da instalação, o próprio “Príncipe de Deus na Rússia” 

(como já descrevi), usou a sua espada em um ato de conquista territorial 

para Deus. Tratava-se de um ato de muita bravura no reino do espírito. 
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29.12 - Portal do Avivamento na Rússia 

Deus nos deu o comando de abrirmos, no reino do espírito, o “Portal 

de Avivamento na Rússia” e mostrou-nos o local. Usando o anel de auto- 

ridade dado por Deus, a pastora, cujo “príncipe as nações” com ela esta- 

va, circulou ao alto, para que os anjos passassem por aquela dimensão 

espiritual. Deslumbrada, presenciei a entrada dos diversos exércitos de 

Deus, mostrados a nós em visões espirituais, ainda no Brasil, quando 

fomos apresentados aos “anjos-generais das 50 patentes”, como já men- 

cionei neste capítulo. Foi lindo demais ver a velocidade dos exércitos dos 

anjos de Deus designados para o Avivamento naquele país. Eram exérci- 

tos diversificados e diferenciados hierarquicamente em funções.  Come- 

çara ali um grande reboliço no reino do espírito. 

29.13 - Um Portal às Nações 

- a partir da Rússia 

Após sairmos do local onde foi aberto o “Portal do avivamento”, fo- 

mos surpreendidos com algo muito profético. Há em Moscou um local 

contendo nomes de países de continentes da terra. Realizamos um ato 

profético ali, pedindo a Deus que avivasse também aqueles países ali 

representados. Fiz naquele momento o uso do “anel da Noiva” que con- 

tém vinte e quatro pedras preciosas (*anel tipifica autoridade concedida), 

que recebi do Senhor, em arrebatamento de espírito, ainda no Brasil. 

Oramos também em frente ao “Parlamento da Justiça”. E, entre ou- 

tras visões espirituais, uma bandeira foi instalada pelo anjo da justiça de 

Deus.(Escolhida por Deus, esta oração foi feita por uma juíza brasileira). 

Encerramos orando em frente às ruas principais de entrada para o 

kremlin de Moscou e a Praça Vermelha, locais que pessoas de vários 

países circulam. Após cerca de quatro horas de atos proféticos, oramos 

profetizando que seja estabelecido o Reino de Deus não só em Moscou 

como em toda Rússia. 
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Capítulo 30 

Atos Proféticos na Sibéria - Rússia 

Nota: “Novosibirsk é a capital da província homônima na Sibéria, Rússia. 

Localiza-se nas margens do rio Ob”. 

No dia seguinte... durante o voo para Nova Sibéria (Novosibirsk), o 

Espírito Santo permitiu-me ver uma confusão no arraial do inimigo. Vi o 

desespero dos demônios territoriais, em Moscou, por causa da presença 

dos anjos de Deus. 

Presenciei uma reunião da cúpula do inferno. Eles buscavam enten- 

der o porquê da invasão surpresa dos anjos de Deus. 

Observei que, desde o local em que foi instalada a “Torre do desem- 

baraço” até a rua principal de entrada à praça vermelha, a qual pessoas 

de outras nações chegam, os anjos de Deus conduziam uma multidão. A 

visão profética continuava... então, notei que surgira um imenso portão, 

naquele lugar espiritual. E, além do portão estava o “Leão da tribo de 

Judá” (Jesus). As pessoas eram conduzidas pelos anjos do Senhor até 

aquele lugar, levando-as a entrarem pela grandiosa “Porta aberta”. Tam- 

bém percebi que havia duas tábuas de pedras enormes, lapidadas em 

tons de ouro. Nelas estavam escrito estatutos do Senhor: “O Senhor 

julgará a terra com justiça”. 

“... Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. 

Serei o Seu Deus, e eles serão o meu povo.” (Hb 8:10b) 

“A quem tenho nos céus senão a Ti. E na terra, nada mais desejo 

além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, 

mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. (Sl 

73:25-26)”. 

30.1 - Em Novosibirsk 

Deus nos permitiu conhecer na Sibéria, missionários do Brasil, da 

Ucrânia e de Vladivostok. 

Várias “Torres de Avivamento” também foram instaladas pelos anjos 

do Senhor enquanto orávamos pela cidade Nova Sibéria (Novosibirsk). 

Oramos próximo a estabelecimentos públicos, como: faculdade, hospi- 
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tal, praças, pontes, biblioteca, e outros, pedindo a misericórdia, a justiça 

de Deus e o avivamento. 

Quero, porém, destacar alguns feitos do Senhor, enquanto orávamos 

pela cidade juntamente com missionários já residentes, em missão na 

Sibéria. 

O primeiro lugar onde oramos pedido a Deus que liberasse os seus 

anjos para instalar uma “torre de Avivamento”, foi numa estrada dada para 

o Norte da Rússia, tendo como referencial a Nova Sibéria.  A nomeamos 

como: “Torre-porta de entrada para o norte.” Oramos e cantamos ali, en- 

quanto tocávamos com as mãos a terra daquele lugar. Pedimos entre 

outros pedidos, que o Senhor enviasse missionários para lá, e que desse 

a eles a conquista de vilas para o Senhor Jesus. E que aquele “lugar 

escuro” designados por muitos ali, como: “lugar esquecido por Deus”, em 

que a “luz não penetra totalmente no físico”( embora com neve seja mais 

claro), fosse incendiado pelo resplendor da glória de Deus. Pedimos que 

toda escuridão espiritual fosse quebrada. 

Outro lugar que quero destacar foi quando, numa tarde de muito frio, 

nos direcionamos para orarmos próximo as quatro pontes de entrada 

para a cidade. Entre as pontes, numa delas passa o trem da ferrovia 

transiberiana. O surpreendente foi que justamente o momento em que 

orávamos o trem passou. Profetizamos “bandeiras de avivamento”, e que 

por onde o trem passar, pela rota transiberiana haja salvação em Cristo 

Jesus, cura, libertação, restauração e avivamento. 

Nota: A ferrovia Transiberiana ou simplesmente Transiberiana é uma 

rede ferroviária conectando a Rússia Europeia  com as províncias do Extre- 
mo-Oriente Russo, Mongólia,  China  e o Mar do Japão. É frequentemente 

associada com o comboio transcontinental russo que liga centenas de gran- 

des e pequenas cidades da Rússia, tanto na Europa como na Ásia. Com 
9 289 km, abrangendo oito fusos horários  e levando vários dias a completar 

uma viagem completa, é o terceiro mais longo serviço contínuo do mundo, 

depois dos serviços das linhas Moscovo-Pyongyang  (10.267 km) e a Donetsk 
-Vladivostok (9.903 km), ambos os quais também partilham a ferrovia 

Transiberiana em muitas das suas rotas. (Fonte: WIKIPEDIA <pt.wikipedia.org/ 

wiki/Transiberiana>). 

Oramos entre as quatro pontes, e o Espírito Santo nos permitiu sa- 

ber que, anjos foram liberados para instalar entre as quatro pontes, duas 

“torres da Guarda Celestial”, onde anjos guardiões ali ficariam. Além de 

outra torre designada como: “Torre Nova” – um memorial diante do Senhor 

Jesus. 
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Entre outros pedidos, uma missionária russa, orou em Russo pedido 

a Deus que a alegria Dele fosse estendida sobre aquele povo. E a pastora 

de Belo Horizonte - MG (Brasil) profetizou que a oração do povo de Deus 

na Sibéria subiria aos céus como incenso aromático a Deus. 

Outras torres de avivamento foram instaladas em outros locais estra- 

tégicos, como: a “Torre de comunicação” – Onde foi liberado pelo Senhor 

Deus, anjos da comunicação do Céu; “Torre da semeadura e Colheita”; 

“Torre da liberdade cristã”; além de várias bandeiras de avivamento. 

Estarei relatando a respeito dos dois lugares marcantes para nós, 

enquanto orávamos pela cidade Nova Sibéria (obtivemos sinais dos céus). 

Ao orarmos numa praça, pedimos ao Senhor que no lugar de idolatria 

fosse instalado pelos anjos do Senhor Deus, uma “Torre de Guarda” e 

outra “Torre da Adoração”- somente ao único Deus soberano. Declaramos 

que somente Jesus Cristo é o Senhor. Também pedimos que um novo 

tempo fosse estipulado no relógio de Deus naquela cidade e região. 

Nota: Os símbolos falam no reino do espírito. E algo chamou nossa 
atenção enquanto pedíamos pela instalação da “Torre da adoração”, claman- 

do a Deus que os olhos espirituais daquele povo fossem abertos, para que 

pudessem entender que: “há um só Deus e um só Senhor, o único digno de 
ser adorado”. Uma pomba branca, no físico, pousou sobre a tocha de uma 

estátua e entendemos como um sinal de Deus, pois a pomba branca é um 

dos símbolos do Espírito Santo. 

Outro lugar marcante foi próximo a uma capela que marcou “o centro 

geográfico do antigo império Russo (URSS)”. Sendo que: “Novosibirsk é 

um entre os três supostos centros”.  

E, lembrando que a Rússia é formada parte pelo continente europeu 

e parte pela Rússia Asiática (EURÁSIA) -*Fonte:pt.wikipedia.org/wiki/Europa 

Oramos pedido a Deus avivamento tanto para o continente europeu 

quanto para o continente asiático. E que fosse instalada pelos anjos de 

Deus à frente daquela capela, a “Torre da adoração verdadeira”. Presen- 

ciei naquele momento a presença de vários anjos instrumentistas tocan- 

do numa orquestra celestial. E, vi anjos com bandeiras das nações do 

continente europeu e asiático. Após este ato profético, passado certo 

tempo, eu vi que no local onde está aquela capela no físico, aparecia um 

edifício muito alto, “aparentemente bonito”, porém os seus habitantes 

não eram anjos de Deus. E eles controlavam as mentes das pessoas que 

ali adentravam sem cobertura do sangue de Jesus. 

É interessante relembrar que certa vez no Brasil, realizamos num 

monte um ato profético profetizando Avivamento a países de continentes 

da terra. E uma irmã receberá uma revelação de que deveríamos orar pela 
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Eurásia. Obedecendo a voz do Espírito Santo, pela fé oramos, mesmo 

sem entender o porquê da determinação  do Senhor. Porém, quando es- 

tive na Sibéria, em Novosibirsk, diante daquela capela construída, supos- 

tamente onde marcou um dos centros geográficos do antigo império Rus- 

so e ouvi este nome: Eurásia, eu discerni o que Senhor revelara. 

Depois retornamos a uma praça em frente a um teatro. Deus nos 

mostrou que nos concedia cinco seixos, assim como deu a Davi os cinco 

seixos para vencer o gigante Golias. Oramos em ato profético e Deus nos 

deu sinal estrondoso no físico. 

Oramos também em outro local pedindo a Deus que fosse instalado 

a “Torre da liberdade Cristã”, pois ali muitos cristãos já sofreram persegui- 

ções e ainda sofrem. 

AINDA NA SIBÉRIA... no  penúltimo dia, estávamos  no hotel e nova- 

mente ceávamos com o Senhor Jesus, tivemos algumas visões. Entre 

elas: 

“Presenciei um exército de Deus de botas brancas duras como ferro, 

com capacetes, vestes até os joelhos com tiras brancas também duras 

como ferro. Aqueles guerreiros com suas espadas erguidas davam um 

grito de guerra e conquista para o reino de Deus.” 

Eu e a pastora de vimos à mesma visão: outro exército de Deus em 

Nova Sibéria com fardagens verde musgo, capacete redondo e com ar- 

mas de fuzil. Eles se dispuseram em fileiras nas laterais formando um 

caminho ao meio. Então, percebi que caminhávamos em espírito, alegre- 

mente pelo caminho. Logo à frente estava o general de guerra, e sabía- 

mos que era Jesus Cristo. 

“Lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias acharás...” 

(Ec 11:1) 
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Capítulo 31 

Os Olhos do Senhor 

estão sobre a Índia 

Dias após voltar da Rússia uma irmã contou-me um sonho que teve. 

Nele ela me dizia assim: 

“– (...) depois da Rússia eu vi que você iria para Índia, não sei se no 

corpo ou em espírito; Deus assim sabe”. 

Fiquei aguardando novos comandos do Espírito Santo e no mês de 

agosto de 2009 o Pai Celeste enviou em minha casa uma missionária 

brasileira, que exerce missão na Índia. 

No último capítulo do meu primeiro livro: “Carta de Jesus para sua 

Noiva - Memoráveis Arrebatamentos”, na página 201, Deus concedeu-me 

a seguinte experiência: “Em uma das espadas, o anjo orientou-me, por 

meio do Espírito Santo a digitar na espada cinco números, antes de lan- 

çar a carta. Sendo que antes de lançar para certo país cujo cristianismo 

encontra barreiras, por ser forte a religião do hinduísmo, 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 designada.” (ÍNDIA). Optei por fazer 

esta citação dado o que relatarei a seguir: 

Depois de mais de três anos após esta revelação Deus trouxe a 

minha casa esta missionária. Suas experiências relatadas incendiaram 

nossos corações pela Índia. 

Após conversarmos e ver vídeos sobre o seu trabalho missionário de 

resgate de crianças na Índia, um grupo de irmãos em Cristo que estava 

em minha casa, rendeu-se em glorificação ao nome do Senhor Jesus e 

juntos cantamos louvores a Ele. Então em uma revelação o Espírito San- 

to disse-me: 

“- Maior é o que serve. Você deve lavar os pés dela”. (Jo 13:6-17) 

Enquanto lavávamos os seus pés, orando em línguas estranhas, uma 

capa de proteção espiritual, contendo três insígnias de patentes de co- 

mando, foi colocada sobre ela. A capa era de listras largas em tonalida- 

des azuis e brancas, entre elas estavam listras menores bordadas em 

fios de ouro. Em espírito, a missionária foi apresentada para os exércitos 

de anjos de Deus referentes às patentes dos oficiais generais dos céus e 
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entre os exércitos um deles era composto de leões velozes. Ela também 

recebeu das mãos do anjo um anel de autoridade contendo uma pedra 

azul turquesa com cinco pedras menores e coloridas; uma sandália mui- 

to linda, adornada de pedras preciosas até acima das canelas; um cinto 

e uma espada enorme, que ao erguê-la, demônios ficavam com as visões 

ofuscadas, turvas, de modo que os anjos guerreiros de Deus os rendiam, 

fazendo-os entregar suas armas de guerra lançando-as ao chão. 

Nota: Jesus, na última ceia lavou os pés dos discípulos dando entender 
naquele ato que os discípulos dariam continuidade a sua missão na terra, 

pois se aproximava o sacrifício na cruz. Lavar os pés é ato de humildade, 

submissão, refrigério e testemunho na caminhada. Pude entender com isso 
que Deus escolhera esta missionária e que eu estava indo à Índia na pessoa 

Dela (Noiva de Jesus). Inclusive ela levou alguns dos meus livros para aquele país. 

Outra situação que chamou-nos a atenção foi à chegada desta 

missionária em minha casa; ao ser apresentada uma irmã chegou até a 

mim, baixinho e disse-me: 

“- Lembra do sonho que tive e te contei hoje? É esta jovem do sonho 

e o nome é o mesmo”. 

Esta irmã em Cristo que não conhecia até então a jovem missionária 

da Índia, assim como eu, havia me relatado que naquela noite passada, 

sonhara que chegava a um local que havia várias pessoas reunidas, inclu- 

sive a jovem missionária. Ao ver um espírito demoníaco, ela corria e fe- 

chava as janelas e portas. Em certo momento perguntou o que ele queria 

ali. Aquele espírito mencionou, então, o motivo de estar ali citando o 

nome da missionária. Entendemos tratar-se de um espião enviado do 

poder das trevas para guerrear contra ela. Oramos e pelejamos por ela, 

repreendendo a ação daquele enviado das trevas. 

Entre outras visões e revelações o Pai ordenou-me falar com ela que 

havia lhe concedido livramento de morte na viagem de avião para o Brasil, 

pois o poder das trevas havia digitado três números no controle do avião 

para que ele caísse. Ela, então, confirmou que passara muito medo no 

avião após fazer conexão na Inglaterra, pela excessiva turbulência, achou 

que fosse cair. 

31.1- Profetizando às Nações 

Cerca de dez pessoas entre elas, eu, sete adultos e três crianças, 

oravam profetizando às nações mediante a direção do Espírito Santo que 

nos ensina a orar como devemos. Os adultos oravam mencionando cada 
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qual o nome de três países e as crianças apenas um país. A orientação 

nos foi dada pelo Senhor porque fui conduzida novamente ao “Palácio das 

Nações”. 

Estávamos na dimensão espiritual daquele lugar célico e em espírito 

fomos todos conduzidos para lá. Vi que um imenso livro, medindo cerca 

de um metro por oitenta centímetros estava aberto. E, um anjo passava 

as páginas à medida que orávamos mencionando os nomes dos países, 

os quais o Espírito Santo ministrou em cada coração. Cada um orava 

segundo a direção do Senhor. 

À medida que pedíamos em oração, anjos eram liberados para as 

nações e continentes citados, e como que em alto relevo surgiam chaves 

grandes em cada página que seria virada. Clamávamos por libertação, 

cura, salvação, avivamento; além de solicitarmos pelos missionários nos 

campos citados, e que fossem despertados mantenedores e mais missi- 

onários para tais lugares. Entre os países e continente mencionados, 

lembro-me de alguns como: África, Índia, China, Rússia, Brasil, 

Afeganistão, Cazaquistão, Argentina, Canadá, Espanha, Turquia, 

Guatemala, Nepal, Bangladesh e Butão. 

Nota: O Espírito Santo nos ensinava a orar e nossa oração estava sendo 

registrada no livro da “Sala das Nações do Céu”. Cremos, pela fé, que um 
memorial foi registrado diante do nosso Deus; assim como orávamos, a 

cerca de dois anos atrás, pela Rússia, Índia, China, Jerusalém (...) e o Se- 
nhor permitiu-me pisar em solos da Rússia e posterior em Israel e profetizar 

avivamento. Também quero mencionar algo profético em minha vida que a 

cada momento e dia escolhido por Deus, agradeço-o. Desde que recebi 
revelações do primeiro livro o Espírito Santo tranquilizou meu coração, quan- 

do em questionamento lhe perguntei de que forma os livros chegariam às 

nações: disse-me que “enviaria missionários às nações até a mim para 
receber meus livros e levá-los; além de alguns países dentre os quais me 

permitiria colocar as plantas dos meus pés”. Para a honra e glória do Senhor 

vários missionários de outros países e também do Brasil, o Senhor trouxe a 

mim. E, muitos livros já estão em outros países. DEUS É FIEL!!! 

Entre outras visões proféticas, dentre as quais o Espírito Santo nos 

permitiu saber, alegramo-nos muitíssimo naquela noite escolhida por ele. 
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Capítulo 32 

Novamente com 

o Anjo das 120 Patentes 

Estava orando na “Torre da Revelação”, também designada: “Torre 

Alta de Vigilância”, juntamente com uma mulher abençoada, quando vi 

sentado em uma cadeira o anjo de vestes azuis, cujas insígnias de pa- 

tentes estavam escondidas por dentro de suas vestes. Ele levantou-se e 

veio até nós e falou, imediatamente comigo: 

“-Calce estas sandálias(em tons de ouro). Retirei os meus chinelos, 

trazendo à existência a visão e calcei as sandálias de ouro. Em seguida, 

o anjo disse-me: 

“- Lance os bumerangues que estão em sua cintura”. 

Imediatamente, lancei, pela fé, os bumerangues celestes. Então, 

minha visão espiritual foi aguçada e pude perceber que era necessário 

lançá-los para que os anjos continuassem a guerra em prol da proteção 

de minha casa, pois um exército enorme maligno aproximava-se. 

Foi surpreendente a reação dos anjos lançadores de bumerangues, 

pois arremessei apenas três que comigo estavam; vi, porém, que ao lan- 

çar, milhares de bumerangues foram lançados rumo ao exército do inimi- 

go. Olhei então para trás e vi os anjos que lançavam este tipo de arma 

espiritual. Tinham capacetes de ouro, coletes, botas até os joelhos e 

tipo um avental até os joelhos. São musculosos, porém, são guerreiros 

de estatura mediana, cerca de 1m e 60 cm de altura. 
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Capítulo 33 

Novas Torres Instaladas 

“(...) e esta é a porta dos céus.” (Gn 28:17c) 

Várias torres foram instaladas no Brasil e em outros países, embora 

creia pela fé, que aumentará as quantidades. Pois, quando a igreja de 

Cristo tiver se colocado em posição de atalaias vigilantes ocorrerá à ins- 

talação de tubos e mais tubos (Torres de avivamento), ligados diretamen- 

te ao Trono de Deus e do Cordeiro, e, dali anjos em missões estipuladas 

por Deus subirão e descerão, trazendo estratégias de conquista, adora- 

ção e avivamento. 

Oxalá se todos os cristãos soubessem o poder que tem na oração e 

no professar da palavra. O poder do joelho que se dobra diante de Deus é 

mais forte do qualquer exército. 

“Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel; e tu da 

minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte” (Ez 3:17) 

Será tremendo vivenciar perfurações e mais perfurações no mundo 

espiritual, onde serão instaladas estas “torres de Avivamento”. *(Leia so- 

bre a visão da escada de Jacó – Gn 28:10-17) 

33.1 - Torre das Torrentes de Águas 

- Norte do Estado do Espírito Santo - Brasil 

Instalamos esta torre próxima a uma igreja evangélica, por que assim 

estava no sonho. 

Assim relatou-me a irmã: 

“Sonhei que eu estava em minha cidade natal, no norte do Estado do 

Espírito Santo, na rua da igreja em que eu congregava antes de me mu- 

dar, quando ouvi um grande barulho de helicópteros chegando. Saí da 

casa onde estava, e olhei para o céu quando vi milhares de helicópteros, 

parecidos com os do exército da terra, com anjos vestidos de branco, 

que me acenavam dizendo que eles já estavam lá. Foi quando olhei para 

a direção do lugar em frente da igreja e as nuvens no céu começaram a 
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virar uma espécie de redemoinho, e de dentro dele, uma torrente de águas 

cristalinas começou a jorrar com uma força tremenda, inundando toda a 

cidade, e essas águas passavam por mim, mas não me fazia mal algum. 

Entendi que se tratava de um grande avivamento naquela cidade. 

Então, relatei o sonho à escritora desse livro, e Deus colocou em 

nosso coração que deveríamos ir até lá para instalar a “Torre Torrente das 

Águas”. Entramos em um propósito de oração e jejum, e fomos até aque- 

la cidade, instamos a torre em frente à Igreja, como no sonho. Temos 

ouvido que mudanças de estratégia de governo no reino do Espírito têm 

ocorrido, refletindo no reino físico, trazendo a conversão de lideranças da 

cidade. Com isso, o nome de Jesus está sendo glorificado. Temos que 

ser ousados e pedir ao Senhor para limpar nossas cidades da influência 

do inimigo, e poderemos ver o Reino de Jesus se expandir por toda a 

terra. Aleluia.” 
  

33.2- Torre do Vinho nos EUA 

Ao orar por telefone com uma amada irmã da Flórida nos EUA, pre- 

senciei muitos anjos de vestes brancas a observá-la. Ela, por um cami- 

nho, lançava pedras preciosas que estavam numa bolsa pendurada em 

si. Ouvia o Espírito Santo falar ao meu espírito: 

“- Por onde ela passa Eu a uso para adornar o caminho”. 

Vi que, ao lançar as pedras o caminho ficava revestido de pedras 

preciosas de várias cores. Depois, ela entrava em um barril enorme e 

começava a tomar daquele vinho saudável. 

Em outro momento, notei que daquele barril se abria uma porta para 

um novo recinto Celeste, que são novas experiências em intimidade com 

o Noivo Jesus. E o Espírito Santo de Deus revelou-me que: “A TORRE DO 

VINHO NOVO” seria instalada na Flórida - EUA. (*Não sei a que tempo e 

como será. Mas, creio na Soberania de Deus, a Sua vontade prevalece- 

rá). 
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Capítulo 34 

Festa dos Tabernáculos em 

Belo Horizonte - Minas Gerais 

- Brasil 

“E acontecerá que, todos os que restarem de todas as nações que 

vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o 

Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos.” (Zc 14:16) 

34.1 - Oração no Monte em prol da Festa 

O Espírito Santo concedeu-me uma benção muito especial ao me 

permitir participar de três dias de festa em Belo Horizonte - MG. No se- 

gundo dia, do mês de outubro de 2009, dia anterior à grande festa, após 

uma noite de viagem, subi pela manhã a um monte em Belo Horizonte 

para orar, juntamente com mais quatro amadas do Pai. Dali os céus 

foram descortinados para que pudéssemos ver e compreender os inten- 

tos do coração de Deus. 

Anjos estavam a nossa espera e eram vários exércitos. Havia um 

exército cujas vestes longas eram azuis claro e o cinturão largo revestido 

de pedras preciosas azuis escuras. 

Começamos a orar exaltando o nome do Senhor Jesus, o nome que 

está acima de todo o nome. Recebemos vindo da “Sala das armas 

Celestiais” várias armas de guerras espirituais. O Espírito Santo de Deus 

nos direcionou a lançá-las aos ares daquela cidade, como sinal dado aos 

anjos Dele. Ao arremessá-las clamávamos a Deus Pai, em nome de Je- 

sus, por justiça, juízo de Deus e Avivamento para a capital mineira. 

Recebemos entre outras armas espirituais, uma parecida com um 

“Canhão de mãos”. Ouvi do Senhor algumas estratégias. Entre elas: de- 

veríamos hastear naquele monte, simbolicamente no reino do espírito, a 

“bandeira da justiça e juízo e do Avivamento”. Também deveríamos pegar 

doze pedras e arremessá-las em várias direções, profetizando Avivamen- 

to e justiça de Deus. Então, uma pastora entre as irmãs presentes 

discerniu que deveríamos pegar as doze pedras de um local aonde já 

havia consagrado pedras ao Senhor. 
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Anjos em “Cortejo Triunfal” ali estavam com vestes festivas e armas 

de guerra, aguardando a grande “Festa dos Tabernáculos”. Um caminho, 

no reino do espírito, cheio de pedras preciosas se formara na dimensão 

espiritual/geográfica do monte até aquele templo, cuja “Torre de vigilância 

Zona Sul” foi instalada (Leia livro II, capítulo II). 
O Senhor dos Exércitos se fazia presente com o Seu resplendor e 

com sua veste escarlata bordada em fios de ouro. Após descermos do 

monte ceamos com o Senhor, por três vezes naquele dia. 

34.2- A Noite daquela sexta-feira 

Durante a palavra que o Pai me permitira entregar, sobre “Os Portais 

Eternos” (Sl 24), também fiz menção ao “Museu Torre de Davi” existente 
na cidade antiga de Jerusalém, localizada próximo ao portão de Jafa. 

Nele contêm achados, por exemplo, do primeiro templo (906-586 
A.E.C),mapas, videotipos, hologramas e outros. O Museu cobre cerca de 

4000 anos de história de Jerusalém até os dias atuais. 

“Seu pescoço é como a Torre de Davi construída como arsenal. Nela 
estão pendurados mil escudos, todos eles escudos de heróicos guerrei- 

ros.” (Ct 4.4) 

Nota: Ouvi da irmã em Cristo, que escreveu o prefácio deste livro, a se- 

guinte interpretação sobre este versículo de Cantares, o que me chamou 
muita atenção. Ela dizia que no livro de Cantares, geralmente a palavra pes- 

coço tipifica o Espírito Santo, visto que no corpo humano o membro que liga 

a cabeça ao corpo é o pescoço. Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça 
da igreja e a igreja é o corpo de Cristo (I Co 11:3; Mc 12:10; Col 1:18; Ef 1:22; 

Ef 4:15; Ef 5:23). Neste caso o Pescoço é comparado como a Torre de Davi 

construída para arsenal. Nossas armas são espirituais (Ef 6:11-17) e elas 
estão armazenadas na Torre de Davi que é o Pescoço (Espírito Santo). E a 

noiva de Cristo é heróica guerreira. 

Sendo o corpo de Cristo, a noiva recebe todo comando, informações e 
revelação de Deus, através do Espírito Santo, que por sua vez recebeu de 

Jesus. E este recebeu de Deus para edificação do Seu corpo. Observamos 
com isso que, toda trindade entra em ação a benefício da igreja. A igreja sem 

a ação do Espírito Santo não anda, fica atrofiada. 

Um dos motivos de mencionar sobre a torre de Davi foi devido uma 

visão espiritual dada pelo Espírito Santo, na qual via novamente a “Torre 
de vigilância zona sul do Reino”, que fora instalada no alinhamento espi- 

ritual daquele templo em BH-MG.  Desta vez, contemplei que a mesma 

receberá três novos revestimentos: ouro, prata - dada para transparência 
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- e pedras preciosas. E novas portas eram abertas às novas dimensões 

dos céus. 

Era tremendamente maravilhoso vivenciar a presença de Deus e os 

seus anjos naquele culto. 

Três enormes “anjos cavaleiros de Deus” ali estavam para nos prote- 

ger, dois dentro do templo e outro do lado de fora. Havia arquibancadas de 

anjos assentados, de forma semicircular, estando entre eles o exército 

de príncipes de Deus, com suas respectivas coroas. Todos com seus 

adornos festivos. O atraente foi que no dia seguinte, na “Festa dos 

Tabernáculos”, estes anjos se fariam presentes juntamente com outros 

Convidados. (Descreverei depois). 

Como foi magnífico passar estas visões para os irmãos ali presentes! 

Após a palavra o Espírito Santo orientou-me a chamar “os guerreiros de 

oração” daquela comunidade a irem à frente, pois seriam condecorados 

pelos anjos do Senhor. Para aquele ato célico aproximaram “doze gene- 

rais de guerra” dos exércitos de Deus. 

Foi colocado por um anjo, nas mãos do pastor daquele ministério um 

“bastão de comando”. E foi determinado pelo Espírito Santo que, três 

novos comandos seriam liberados. Ou seja, três novas etapas para a 

igreja vivenciar. (*Leia: Rm 13:12; II Co 10:4; II Co 6:7) 

Também desceu daquela torre, um anjo com chaves nas mãos e as 

entregou nas mãos da pastora daquele ministério. Seriam para que a 

igreja tivesse acesso a novas portas dimensionais do Reino celestial. 

Depois, finalizando o culto, o Espírito Santo ministrou-me que todos 

os presentes deveriam fazer um círculo grande e os guerreiros de oração 

em outro círculo menor seguiriam um pastor que tocaria o Shofar, e todos 

deveriam marchar. E dentro do círculo dos Guerreiros, uma jovem guerrei- 

ra deveria dançar uma dança de guerra, segundo o querer do Espírito 

Santo, já que não havíamos programado nada antes. 

A obediência gera benção. Foi tão profético que após a dança, aque- 

la jovem caiu ao chão pelo poder de Deus e não tinha forças para levantar- 

se nem mesmo a sua cabeça, e foi arrebatada aos céus. Ela relatou 

assim: 

“No final do mover da dança de guerra, já desfalecida ao chão sentia 

a presença de Deus muito forte! Foi então que não conseguia me mexer 

e, em arrebatamento de Espírito, me vi de pé na igreja olhando para a 

parede do lado esquerdo. Vi uma arquibancada de anjos com coroas 

douradas. Todos em fila, um sentado atrás do outro. Foi então que me vi 

em uma rua de ouro em frente a uma porta de ouro gigante próximo a uma 

luz muito forte... era a Entrada do Céu. 
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Após adentrar ao Céu me vi vestida de noiva dançando com Jesus 

que estava de vestes brancas e douradas, com uma coroa dourada com 

pedras preciosas. Dancei com Ele como se fosse uma valsa. Ele segura- 

va minha mão e dançava comigo... Logo após, vi um alto trono com uma 

cadeira gigante e o Senhor assentado nele. Eu era do tamanho de “uma 

formiga” perto do tamanho Do que estava assentado no trono. Eu dança- 

va sozinha para Ele e uma voz disse-me: 

“- Agora você está representando minha igreja (Noiva) dançando para 

mim”. 

Entrei na sala das armas e vi grandes gavetas azuis com puxadores 

de ouro e uma voz dentro de mim, era o Espírito Santo, disse-me que 

dentro das gavetas tinham armas. Vi que algumas gavetas mais no alto 

se abriram sozinhas, creio que Deus estava liberando armas espirituais, 

naquele momento. 

Após isso o Senhor disse-me que tinha dois anjos enormes na porta 

da igreja.  Foi então que consegui levantar-me. 

Participamos da ceia e nela Jesus disse-me: 

„- Morri por todos que estão aqui e não me arrependo (...)‟. 

Disse-me ainda que Ele morreu por todas as nações. Então desceu 

um mapa mundial e Ele continuou a dizer: 

“- Morri pela Índia, pelo Canadá, pela África, pelos Estados Unidos... 

por todas as nações da terra. É necessário que o meu povo interceda 

pelas nações e que falem da minha palavra a elas.” 

Depois ele falou-me assim: 

„- Amanhã na Festa dos Tabernáculos, será realizado um ato proféti- 

co com todas as nações em volta de Israel (meu povo escolhido). Naque- 

le momento abrirei muitos portais. 

Intercedam pelas nações !!!” 

34.3- Festa dos Tabernáculos - Belo Horizonte 

- Minas Gerais 

Não tem como esquecer aquela linda noite de outubro... como mi- 

nhas estruturas foram abaladas de tanta emoção! Foi mesmo tremendo 

presenciar aquela festa! Além de ter sido preparada nos mínimos deta- 

lhes, com um palco exuberante, vestes adornadas dos bailarinos e um 

coral lindo, eu fui surpreendida pelo assunto teatral. 

Ah! Ao perceber que tanto as falas dos atores quanto as danças 

iniciais falavam do uso das armas espirituais, passei a agradecer a Deus, 

e ao mesmo tempo chorar de alegria. (Descrevi no primeiro livro sobre o 
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uso das armas espirituais – capítulo IX– 1ª Ed.). Foi então, que o meu 

espírito passou a ser constantemente arrebatado às dimensões celestiais 

voltadas para aquela festa. Mesmo estando aquele teatro repleto de pes- 

soas na platéia, estava também acontecendo no reino do espírito uma 

festa celestial. 

Relatarei a seguir, partes das visões em arrebatamento de espírito a 

respeito daquela festa: 

Na dimensão espiritual, enquanto acontecia a dramatização, os 

cânticos e danças daquela festa dos tabernáculos, intitulada como: “As 

Nações e Israel”- 2009 – (Comunidade Cristã de Adoradores – Belo Hori- 

zonte - BH – Brasil), vi os céus abertos sobre aquele teatro. No alto e 

sublime trono estava assentado o “Senhor dos Exércitos”, com suas ves- 

tes em tons escarlata aveludadas, bordadas com fios de ouro. Seu rosto 

resplandecia; serafins e os quatro seres viventes ao seu redor estavam. 

Abaixo do trono havia um lindo coral que alternava em cores, suas 

vestes celestes eram como togas de formatura, ora azuis ora amarelas. 

Do lado direito do palco, tendo como referência estando na platéia, 
assentados em arquibancadas gradativas estava profetas da bíblia, na- 

quele ambiente espiritual; e, do outro lado estavam assentados os seten- 

ta líderes dos exércitos dos Céus (mencionados no primeiro livro – capí- 

tulo VIII). 

Na dimensão visual do palco do teatro, observei vários “Generais de 

Deus”; todos com vestes festivas. Na extensão da platéia havia arquiban- 

cadas de anjos e príncipes celestes. Todos ali estavam como convidados 

do Senhor dos Exércitos para contemplar a adoração da Noiva do Cordei- 

ro. 
Contemplei, na parte de trás, exércitos diversos com suas respecti- 

vas roupagens, armas, hierarquias e funções, e, à distância presenciei o 

tinir das espadas e o desempenho dos anjos guerreiros a nos proteger. 

Entre outras visões espirituais, vi que os quatro seres viventes se 

posicionaram a frente do palco enquanto que na festa física dançava uma 

adolescente vestida de Noiva. 

Em outro momento, enquanto o coral cantava um louvor que exaltava 

o Cordeiro de Deus, eu admirava o Cordeiro de sete chifres e sete olhos. 

Chorava muito por estar vivenciando duas festas magníficas ao mesmo 

tempo. O Cordeiro de sete olhos centralizou o seu olhar em mim, e ime- 
diatamente fui arrebatada, em espírito para dentro Dele. Ele então me 

ergueu as alturas, de maneira que olhei para baixo e vi apenas pontos de 

luz, ao invés de ver as pessoas. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo, falou ao meu espírito assim: 

“- Eles são pequeninos, mas observe o brilho deles. Isto é que me 

conquista. O meu brilho neles está”. 
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Durante a encenação, enquanto um varão ancião representava o “An- 

cião de Dias”, descrito por João do Apocalipse, percebi a chegada de três 

cavaleiros montados em seus cavalos. Estavam com vestes em tons de 

ouro, tipificando o poder de Deus; branco tipificando santidade; prata, a 

redenção e justiça de Deus. Naqueles momentos a glória de Deus foi 

intensificada, e muitos da platéia glorificavam a Deus em voz audível. 

O interessante foi que muitas vezes, segundos antes do mover físico 

de cada encenação, cânticos e danças o meu espírito em sentinela pre- 

senciava a festa espiritual. Por exemplo, antes mesmo de um irmão ator 

fazer menção das instalações de “Torres de Avivamento” às nações da 

terra, eu vi um enorme arcanjo de vestes azuis e brancas. O mesmo que 

antes estivera em minha casa no Espírito Santo – Brasil, local onde tem 

instalado no reino do espírito uma torre de vigilância, como já mencionei 

no livro II – capítulo II. 

Derramei-me em lágrimas enquanto os irmãos em Cristo cantavam o 

hino nacional de Israel e a bandeira de Israel era colocada no mastro pelo 

pastor daquela Comunidade. Pois em seguida, notei que o Senhor dos 

Exércitos descera do trono e colocou-se de pé ali na dimensão central do 

palco. Os querubins se posicionaram ao seu redor. E todos os anjos, 

generais e convidados da festa Celestial se curvaram diante Dele. Devido 

a Sua descida à dimensão espiritual do palco entendi que Ele aceitara a 

nossa adoração.  Foi lindo demais ver que, no local onde o via em espíri- 

to, um dos irmãos aproximou-se colocando um estandarte trabalhado em 

pedras e brilhos, e nele estava escrito: 

“Shalom, Jerusalém – Isaías 60: 1”: 

“LEVANTA-TE, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do 

Senhor vai nascendo sobre ti”. 

Entre tantas visões vivenciei a chegada de diversos anjos cavaleiros 

com chaves para abrir portas às nações, que se posicionaram em frente 

a várias pessoas, que seguravam bandeiras de diversos países, e eu 

também segurava a bandeira de Jerusalém. 

Foi extraordinário, pois, a chave da porta de Jerusalém para mim se 

abrira naqueles dias de festa, e eu fui surpreendida com uma passagem 

para Israel. Viajei no mês seguinte como cumprimento de uma promessa 

de Deus feita acerca de um ano atrás. E muitos atos proféticos realiza- 

mos em Jerusalém e parte de Israel, dentre os quais descreverei mais à 

frente. 

No dia seguinte, enquanto testemunhávamos, junto com o testemu- 

nho da irmã que fora arrebatada dentro da igreja, no dia anterior à festa, 

(como já descrevi), a glória de Deus sobre nós foi tão intensa, que para 

continuar o testemunho foi necessário assentar-me, pois estava 
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desfalecida e quase não conseguia falar. Chorávamos muito!!! Como Noi- 

va apaixonada, todos ajoelhados clamávamos: Ora vem Senhor Jesus! 

Aquela “Festa dos Tabernáculos”, em Belo Horizonte- MG, realizada 

no dia 03 de outubro de 2009, foi marcante! Por isso o Espírito Santo 

permitiu-me descrever estas experiências vivenciadas no reino do espíri- 

to. 

“É tempo de compadecermos de SIÃO!!! Orai pela paz em Jerusa- 

lém, igreja - noiva de Jesus (Yeshua)”. 

“O SENHOR AMA AS PORTAS DE SIÃO (...)” – Sl 87:2a 

“BEM-AVENTURADO O POVO QUE CONHECE O SOM FESTIVO; 

ANDARÁ, Ó SENHOR, NA LUZ DA TUA FACE. (Sl 89:15) 
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Capítulo 35 

A Nuvem de Glória sobre o Brasil 

No ano de 2009, um grupo de pessoas de algumas denominações 

evangélicas do Espírito Santo subiu a um monte em Vila Velha – ES, 

para que juntos pudéssemos orar em prol da nação brasileira, pedindo 

que a nuvem da glória de Deus pairasse sobre a nossa nação; e assim 
se cumpra a promessa em que o Brasil está sendo levantado pelo Se- 

nhor, como o pé direito do Avivamento. 
Era quase meia noite quando ceamos com o Senhor Jesus, autor da 

nossa fé. Todos tínhamos refletido sobre o ocorrido na rua Azusa, onde 

Deus usara a vida de William J. Seymour, em Los Angeles - EUA, a cerca 

de 100 anos atrás; e com o coração contrito, pedimos a Deus a descida 

da Sua Nuvem de Glória, sobre a nossa nação.  Alegramo-nos tremenda- 

mente com a graça dispensada do Senhor sobre nós, naquela noite! 

Nota: “(...) O avivamento da Rua Azusa, na cidade de Los Angeles - EUA 

tem marcado profundamente o Cristianismo dos últimos cem anos (...) Uma 
testemunha das reuniões na Rua Bonnie Brae disse: Eles gritaram durante 

três dias e três noites. Era Páscoa. As pessoas vieram de todos os lugares. 

No dia seguinte foi impossível chegar perto da casa. Quando as pessoas 
entraram, elas caíram debaixo do poder de Deus; e a cidade inteira foi tocada. 

Eles gritaram lá até as fundações da casa cederam, mas ninguém foi ferido. 

Durante esses três dias havia muitas pessoas que receberam o batismo. Os 
doentes foram curados e os pecadores foram salvos assim que eles entra- 

ram. (...) 

(...) Num folheto escrito em novembro de 1905, Barteman escreveu: A 
correnteza do avivamento está passando pela nossa porta (...) 

(...) As reuniões foram transferidas para a Rua Azusa, e desde então as 
multidões estão vindo. As reuniões começam por volta das 10 horas da ma- 

nhã, e mal conseguem terminar antes das 20 ou 22 horas, e às vezes vão até 

as 2 ou 3 horas da madrugada, porque muitos estão buscando e outros 
estão caídos no poder de Deus. (...) O avivamento da Rua Azusa durou ape- 

nas três anos, mas foi instrumental na criação do movimento Pentecostal, 

que é o maior segmento da igreja evangélica hoje. William H. Durham rece- 

beu seu batismo no Espírito Santo em Azusa, formando missionários na sua 
igreja em Chicago, como E. N. Bell (fundador da Assembléia de Deus dos 

EUA), Daniel Berg (fundador da Assembléia de Deus no Brasil) e Luigi 

(fundador da Congregação Cristã no Brasil)”. Francescon 

(Fonte: <http://migre.me/I9zg). 
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Foi uma experiência tão gratificante que me disponho a relatar o 

descortinar dos céus sobre aquele local. SIM, a nuvem de glória desceu!!! 

E muito me emocionou só de lembrar as visões. Por isso, deixo aqui 

descrito: 

Aquele monte era um dos locais onde muitas outras vezes o Senhor 

revelou-se a nós. Local, por exemplo, onde fizemos o ato profético sobre 

a Eurásia, mesmo sem entender no momento o motivo de Deus fazer 

menção a este nome. Pela fé, crendo no que o Senhor revelara a uma 

irmã em Cristo, realizamos o ato. A obediência permitiu-me vivenciar algo 

fantástico em Novosibirsk na Sibéria – Rússia como já descrevi neste 

livro sobre a Eurásia – considerada como “ um dos supostos centros 

geográficos do antigo império Russo (URSS)”. 

Quando chegamos ao monte, oramos pedindo perdão por pecados 

cometidos e proteção e a cobertura do sangue de Jesus Cristo. Enquanto 

isso os meus olhos espirituais começava a desvendar a vontade de Deus. 

Durante um louvor, com mais clareza via os céus abertos e o trono de 

Deus muito próximo de nós. (At 7:55). Os pés do que estava assentado 

no trono eram tão grandes e tão próximos que senti muito temor. 

Ao formarmos espontaneamente um círculo de pessoas, percebi que 

anjos velozes circulavam rapidamente ao nosso redor formando uma pro- 

teção como que de “energia elétrica celestial” ligada da terra aos céus. 

Demônios não conseguiam transpor aquela barreira de luz, ainda que 

tentassem, era em vão. Deus mostrou para uma irmã e um irmão, visões 

similares a respeito do que descrevi e testificaram que os demônios apa- 

nhavam dos anjos. 

No meio daquela “Torre de Luz”, de onde dentro estávamos, desceu 

dos céus uma enorme “chave brilhante – Chave do Avivamento”. Na medi- 

da em que íamos entregando-nos ao mover do Espírito Santo deixando-o 

conduzir-nos, a “Chave do Avivamento” movia-se e diversas portas às na- 

ções abriam-se nas dimensões celestes. Chamas de Avivamento iam do 

Brasil às estas “Portas/nações”. 

Ao redor daquela “Torre de Luz” havia inúmeros anjos guerreiros com 

os seus cavalos fortes. Tinham em mãos bandeiras em chamas de Aviva- 

mento. 

Ao lado de uma árvore no monte estava um enorme arcanjo com sua 

linda espada chamejante a nos proteger. 

O Espírito Santo direcionou-nos a orar através de uma revelação con- 

cedida ao meu esposo, na qual deveríamos suplicar ao Pai a Sua justiça 

e o Seu prumo sobre as igrejas da face da terra. Depois disso, guiou-nos 

o Senhor a orarmos pedindo perdão e avivamento para um estado do 
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Brasil e um país. Cada qual escolheria e pediria mediante a direção do 

Espírito Santo. Orações foram feitas por alguns estados do Brasil, como: 

Sergipe, Distrito Federal (Brasília), Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e outros. Também, 

orações foram feitas por países como: Alemanha, China, Índia, Brasil, 

Israel, Itália, Espanha, EUA, e outros países. 

Enquanto orava pelo estado do Espírito Santo e por Israel, uma irmã 

em Cristo colocou em minhas mãos (no físico) a bandeira do estado do 

Espírito Santo e outro momento, oramos segurando a bandeira do Brasil. 

Interessante foi que a glória de Deus desceu de forma impactante sobre 

nós. Orávamos em voz alta, em línguas estranhas celestiais, em prol da 

nação brasileira, pedindo ao Senhor que não passe de nós a Sua glória 

prometida e que ensine a Noiva do Cordeiro a adornar-se para o arrebata- 

mento, entre outros pedidos apresentados. 

Foram estrondosos aqueles momentos celestiais, principalmente 

quando vi e ouvi o mover do Trono de Deus. Os céus relampeavam e 

podiam-se ouvir os trovões. Ele liberou sua voz... como o brado de muitas 

águas! Naquele instante cai desfalecida. Minha carne estremecia, profun- 

damente... parecia que iria desmaiar... meu rosto formigava e meu corpo 

estava mole... sem forças... e minha respiração ofegante. 

E, dali ouvia O que estava no trono dizer: 

“- Eles pediram e Eu estou liberando a minha Glória.” 

Observei que debaixo do trono estavam inúmeros “rolos proféticos” 

como labaredas de fogo, e o Senhor liberava os anjos com os rolos nas 

mãos, e eles desciam rapidamente e espalhavam-se por diversos locais 

da terra, indo ao encontro de seus profetas selecionados. 

Naquele arrebatamento, vi inúmeras torrentes de águas brotando e 

ao mesmo tempo descendo direto do trono de Deus para o Brasil. “Mui- 

tos sedentos das nações virão beber desta água”. 

“A voz do Senhor é poderosa; a voz do Senhor é cheia de majestade.” 

“A voz do Senhor separa as labaredas de fogo”. 

“A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu 

templo cada um diz: GLÓRIA! (Sl 29:4,7 e 9) 

Nota: Estou muito emocionada ao digitar esta parte, porque ao abrir espontanea- 
mente a bíblia, para minha surpresa adveio nos Salmos 29, o qual destaca a VOZ de 
Deus. 

O Espírito Santo confirmou naquele monte, através de uma das irmãs, profetisa 
Dele, que na região sudeste do Brasil (ES, MG, SP e RJ) há quatro “Portas de Avivamen- 
to” às nações e há um tempo profético estipulado por Deus para a abertura por completo 
destas “Portas Proféticas”. 
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A nação brasileira está vivenciando este momento profético, e creio que grandes 
coisas o Senhor ainda fará por nós. Aleluia!!! Seja você também, um canal de Deus!!! 
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Capítulo 36 

Preparação para a viagem 

em Jerusalém (Israel) 

36.1- Um encontro com o Cordeiro de Deus 

- juntamente com Elias, Moisés 

e João do Apocalipse (o apóstolo) 

“Moises e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que 

invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Na coluna de 

nuvem lhes falava; eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos 

que lhe dera”. (Sl 99:6-7) 

Cerca de um ano atrás recebi um telefonema de uma profetisa de 

Deus, do Rio de Janeiro – Brasil, que tomada pelo Espírito Santo entre- 

gou-me uma profecia dizendo que eu iria a Jerusalém e que grande expe- 

riência teria ao adentrar pela “Porta de Sião”. Também disse para não 

preocupar-me, pois, a passagem aérea viria em minha mão entregue por 

outra pessoa. Aleluia!!! No mês de novembro do ano 2009 cumpriu-se 

esta promessa. 

Ao ministrar em Belo Horizonte-MG, para a glória de Deus, recebi de 

presente uma passagem para Jerusalém – Israel. 

Comecei então a fazer propósitos, consagrando a minha vida diante 

de Deus para que assim pudesse receber novas informações de Deus a 

este respeito. E, de posse da passagem em mãos, a cerca de um mês 

antes da viagem, do dia quinze de outubro até o nosso retorno, dia vinte 

de novembro, um grupo de irmãos em Cristo próximos a mim, inclusive 

crianças, realizaram propósitos diante de Deus em prol da viagem para 

Israel. 

Num daqueles dias, encontrei-me em espírito e ao olhar para o ter- 

ceiro andar de minha casa, notei que naquela grandeza espiritual estava 

a bandeira brasileira e israelense, e em certo momento elas mesclavam- 

se. 
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Nota: Lembrei-me de um fato histórico de um brasileiro gaucho, diplomata, de 
nome: “Osvaldo Aranha (1894-1960), um dos articuladores da criação do estado de 
Israel. No dia 29 de novembro de 1947, ele presidiu a Assembléia Geral da ONU (organi- 
zação das Nações Unidas), quando foi decidido a partilha da Palestina em dois estados, 
um árabe e um judeu. 

“(...) Segundo Terpins, o Estado de Israel é um porto seguro para o povo judeu (...) 
Ele conta que desde a época da inquisição os judeus se refugiam no Brasil. O Brasil 
acolheu muitos avós e pais fugidos da guerra ou por qualquer outra razão. Sempre uma 
imigração muito forçada, numa imigração voluntária”, afirma. 

(Fonte: <www1.folha.uol.com.br/folha/podcasts/ult10065u399442.shtml>) 

*No primeiro livro que o Senhor permitiu-me escrever, está registrado a respeito do 
Brasil ser levantado por Ele como o “pé direito do Grande e último Avivamento”, o pé 
direito dá primeiro passo. Mediante reflexão fiquei muito feliz! Nada acontece por acaso, 
nas regiões celestiais. Estava no desejo de Deus à decisão de Israel ser um estado, 
usando um brasileiro, assim como está no coração do Pai usar o Brasil neste avivamen- 
to. Por isso o mesclar, no reino do Espírito, das bandeiras: Brasil e Israel. Sabemos que 
a maioria dos judeus não acredita que Yeshua Ha Mashiach (Jesus o Messias) já veio. 
Porém, como noiva de Jesus devemos despertar ciúmes neles, demonstrando o quanto 
amamos Yeshua. O retorno se aproxima, os judeus despertarão e entenderão que o 
Messias, tão esperado por eles, JÁ NASCEU, VIVEU, MORREU, RESSUCITOU e hoje 

VIVE. 

Ao presenciar o mesclar das duas bandeiras, entendi que deveria 

subir a “Torre de vigilância”, no terceiro andar. E na subida aguardava-me 

um “querubim de guarda”, três “anjos-generais de guerra” e um “príncipe 

de Deus”. Uma estrela grande e reluzente brilhava dentro da “Torre de 

Vigilância dos anjos”. Em seguida, surgiu daquela luz intensa o Cordeiro 

de Deus com seus sete chifres e sete olhos. Ele permaneceu bem próxi- 

mo a mim. A luz era intensa... muito viva!!! 

Elias, Moises e o apóstolo João estavam novamente presentes, 

naquele espaço Celestial. No dia anterior, eles chegaram numa comitiva, 

em uma carruagem de fogo, com seus quatro cavalos robustos e bran- 

cos. Foram eleitos pelo Cordeiro de Deus a me instruírem quanto às 

revelações a respeito de Jerusalém. 

Nota: Às vezes a visão natural fica tão mesclada com o sobrenatural... e tudo fica 
tão real que muitas vezes uso o termo: “...Vieram até onde estava...” Mas, bem sei que: 

Foi o meu espírito arrebatado até as dimensões estipuladas segundo a vontade de Deus. 

Após cear, participei no reino do Espírito de uma festa Celestial, e 

estava presente, além do Cordeiro de Deus com seus sete olhos e sete 

chifres, Moises, Elias e  o apóstolo João entre os vinte e quatro 

anciãos. Naquela dimensão estava à grande “Sala das Nações dos céus”. 

E dali, diversas bandeiras de nações da terra se curvavam diante da ban- 
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deira de Israel. Depois fui envolvida pela bandeira de Israel. Eu represen- 

tava, a Noiva do Cordeiro e ao seu lado estava. 

Enquanto bandeiras de nações se curvavam diante da bandeira de 

Israel que até então estava estendida ao chão, veio de outra parte celes- 

te, um cavaleiro branco. Ele pegou a bandeira de Israel e a ergueu bem 

alto... Naquele momento as bandeiras das nações não só se curvavam, 

mas lançavam-se ao chão, como forma de continência, honra e respeito. 

“Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção Du- 

pla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança; pois 

herdará porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna.” (Is 61:7) 

Uma nova aliança repleta de pedras preciosas brancas e azuis foi 

colocada no meu dedo de noiva. E, exércitos de anjos de Deus com seus 

cavalos tocavam trombetas ao redor do “Palácio das Nações”. 

Depois... meu espírito conduzido novamente para o “Palácio Es- 

trela de Davi”, como está descrito no quarto capítulo do primeiro livro: 

“Carta de Jesus para sua Noiva – Memoráveis Arrebatamentos”. 

A mesa estava posta, e convidados especiais estavam assentados 

nela. Elias, Moises, João entre outros profetas da bíblia estavam presen- 

tes, entre os convidados (Mt 17:1-13; Lc 9:28-36). 

Como noiva de Jesus, minhas vestes estavam brancas e azuis, ata- 

viadas em fios ouro; inclusive os arranjos dos cabelos. 

Na cabeceira, ao lado da Noiva, novamente um resplendor acentuado 

reluzia. Fui abrangida pela presença gloriosa do Cordeiro de Deus. 

Uma orquestra angelical estava a tocar, com seus músicos: anjos e 

remidos com cânticos em diversas línguas celestiais. Ah! Quanta alegria 

em meu ser! 

De repente...um rolo celestial, em tons de ouro e escritos prateados 

reluzentes veio do alto à frente do Cordeiro; porém, eu como Noiva de 

Jesus podia ler nos escritos em hebraico Celestial: “Senha de 

decodificação do Tempo”. Quando li, fiquei perplexa e curiosa para enten- 

der mais... 

Depois daquele resplendor não conseguia ver o Cordeiro de sete olhos 

e sete chifres. Surgi dali então, o “Leão da tribo de Judá”, todo branco, 

alvo como a neve. 

Ouvi então: 

“- É chegada a hora. Novo tempo virá. É tempo de boas novas.” 

Então, fui arrebatada em espírito para um monte em Israel juntamen- 

te com Elias, Moises e o apóstolo João e discerni ter ligação com o 
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local da transfiguração (Lc 9:28-34). Os céus se abriram como uma cor- 

tina, ocorrendo relâmpagos e tremores no reino do Espírito. Anjos cava- 

leiros surgiram nos céus, junto com um imensurável coral de anjos: “Gló- 

rias a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens aos quais ele concede 

o seu favor.” (Lembrei-me dos anjos que apareceram aos pastores anun- 

ciando o nascimento de Jesus – Lc 2:8-14). Esta visão se confirmou em 

Israel quando estive no Monte Carmelo e pude avistar o monte Tabor, no 

vale de Jezreel – colina da Galiléia, local de grande importância para os 

cristãos, pois segundo a tradição é o local da “transfiguração de Jesus”. 

Narrarei mais a frente à experiência que tivemos ali no Monte Carmelo. 

Nota: O Espírito Santo de Deus permitiu-me saber através de dois profe- 

tas, visões similares em que, “receberia num monte em Israel, das mãos de 
um anjo de Deus, um envelope selado com o anel de Jesus”, o qual abriria. 

E realmente aconteceu, pois recebi um comando especial quando estive- 

mos no monte Carmelo. 
Também duas pessoas profetizaram sobre minha vida a respeito do 

comando de Deus quanto ao que realizaria em Israel; e que  a partir de Jerusalém 

traria „envelopes‟ para as nações por onde eu passaria, inclusive para Europa. 
*Obs:. E está profecia se cumpriu quando estive em 5 países da Europa –  
(Suíça, Alemanha, Itália, França e Portugal). 

  
 
36.2 - Os Sete Castiçais, o Apóstolo João  

e o Anjo-Príncipe das 120 Patentes 
 
 

(...) Elias, de vestes brancas, assentado ao meu lado estava naquela 

mesa redonda, feita em ouro, esculpidas com uvas em alto relevo. Como 

eram exuberantes aquelas cadeiras em ouro cujos pés eram retorcidos e 
pomposos! 

Os assentos eram lindíssimos e acolchoados com listras em tons 

bege e escarlata, entre as listras havia o passar de fios de ouro. 
Representando figurativamente a noiva, estava adornada de vestes 

rosa salmon bordadas com gotículas de pérolas e nos meus cabelos 

estava uma linda coroa com pedras de diamantes. 

Elias segurou a minha mão e disse-me: 

“- Deus Pai está renovando toda pele do seu rosto. Toda ruga feita 

pelo sol (provações) será eliminada. Tu noiva de Jesus, serás 

rejuvenescida”. Então, vi a minha pele como a pele de bebê. 

Depois viajei com Elias, no seu corpo glorificado, por um “túnel do 

tempo” até um local em Jerusalém. Passamos próximo a oliveiras. Em 

seguida, presenciei a subida de Elias aos céus. Fiquei um pouco atônita, 

mesmo sem entender, pois, até então pensava que ele prosseguiria co- 

migo, naquela jornada celeste por mais tempo. 
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Enquanto pensativa, observando a subida do profeta Elias, ouvi um 

barulho. Olhei para trás e vi uma fileira de anjos tocando trombetas e 

anunciando a chegada do Rei Jesus Cristo, com suas vestes brancas, 

junto com uma comitiva de mulheres da bíblia, com seus corpos glorifica- 

dos. Elas dançavam uma dança espiritual adorando e exaltando a Jesus 

(Yeshua) com seus passos e jogavam suas capas aos pés dEle. Entre 

elas, Maria, mãe de Jesus e Maria Madalena. Num dado momento, como 

Noiva do Cordeiro de Deus, representando-a, também dançava com elas. 

Havia anjos com seus instrumentos célicos e cânticos. Era um “Cortejo 

triunfal”. Também dançavam outras mulheres remidas, com palmas nas 

mãos. Observei que brilhava uma “bandeira celestial de Avivamento”. Suas 

chamas brilhantes refletiam às nações da terra. E ao lado daquela ban- 

deira estava a bandeira do Brasil e de Israel. 

“AVIVA TUA OBRA, SENHOR.” 

AINDA NAQUELA DIMENSÃO ESPIRITUAL... 

Dias antes de viajar para Jerusalém, meus pais vieram de Minas Gerais 

à minha casa, no estado do Espírito Santo - Brasil, com o intuito de me 

abençoar para a viagem a Jerusalém. Eles subiram comigo, meu esposo 

e irmão, ao 3º andar da casa. Ao orar, meu pai liberava-me nas mãos de 

Deus, dizendo que fosse feita a Sua vontade. No reino do espírito tiveram 

muito peso estas palavras, pois, tive uma visão que posteriormente se 

cumpriria em Jerusalém, junto às oliveiras. Vi naquele momento da ora- 

ção de benção do meu pai, que ele recebera vindo de Deus, uma capa 

especial. E, ouvia o Espírito Santo falar-me assim: 

“- A „capa de Abraão‟ está sobre ele para te abençoar”. 

Notei que suas mãos reluziam, enquanto orava. Meu esposo tam- 

bém orava. 

Depois, vi que eu estava num local em Jerusalém onde havia oliveiras 

e um caminho de pedras. Um anjo ao meu lado estava e do lado de cima 

do caminho de pedras vários demônios em fúria querendo me atacar. O 

anjo do Senhor os deteve e disse: 

“- Vocês não têm permissão para tocá-la, pois, há um legado para 

ela estar aqui nesta missão”. 

Esta visão cumpriu-se quando estivemos em Jerusalém, no Monte 

das Oliveiras, com vista para o “Portão Dourado”. Ao chegar naquele lu- 

gar, maravilhada fiquei, pois o local era o mesmo da visão narrada acima, 

que vivenciei em minha casa. *(Lembrei-me da oração de meu esposo e 

de meu pai, com bênção sacerdotal, e da capa de Abraão que meu pai 

recebera em espírito para me abençoar). 
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Algo muito magnífico aconteceu quando coloquei a planta dos meus 

pés naquele local, junto às oliveiras. Fui tomada em línguas celestiais de 

uma maneira na qual não havia acontecido. Vivenciei em espírito, a visão 

de antes, como a descrevi, o anjo do meu lado... sendo que outros tam- 

bém vieram. Em um comando celestial, pedimos a Deus, em nome de 

Jesus, que fosse aberto o “Portal do Milênio”, entre as oliveiras e o “Portão 

Dourado”. 

Nota: “Do alto do Monte das Oliveiras vê-se o Vale do Cedron, onde na época de 
Cristo era um lugar imundo, com muito lixo e para onde eram mandados os leprosos. Vê- 
se uma das portas que dá acesso a Jerusalém, a Porta Dourada, que atualmente está 
lacrada. Segundo a tradição judia, o Messias irá entrar por aquela porta. 

Para impedir que isso aconteça, os árabes a fecharam (...) Aos pés do Monte das 
Oliveiras fica um cemitério judeu. Os judeus pagam uma fortuna para serem enterrados 
naquele local, pois acreditam que quando o Messias chegar, no Juízo Final, será os 
primeiros a ressuscitarem”. 

(Fonte: <http://mucheroni.hpg.com.br/religiao/96/fotos/fotojerusalem.htm>) 

36.3 - Uma Semana antes da viagem a Israel 

Ao subir ao terceiro andar de minha casa para orar, presenciei o 

completar de uma visão que tive ainda em meu quarto. Enquanto subia as 

escadas vi anjos de Deus com sete castiçais acesos, em suas mãos. 

Naquela dimensão, junto à “torre de Vigilância”, fui arrebatada ao lado de 

João do Apocalipse. Os anjos com os castiçais os colocaram ao nosso 

redor e sobre um prato branco, havia um ramo de oliveira, um pote peque- 

no de óleo, um ramo de trigo, um pão e um copo de vinho. 

Comi, em espírito, do pão e bebi do vinho e abriu-se um largo “perga- 

minho célico” que até então estava selado. 

Daquele rolo aberto vi e ouvi relâmpagos, trovões e vendavais. Era 

como se fosse o desenrolar de um filme.  Um grande portal reluzente 

estava aberto dos céus a terra. Passei pelo portal celeste, junto com 

anjos velozes e cavaleiros com face de leão, cognominados como “Cava- 

leiros Valentes de Davi”. Além do portal aberto nos aguardavam uma es- 

colta de anjos cavaleiros. Todos com vestes brancas sobrepostas com 

armaduras resistentes e robustas. Eram milhares de milhares de anjos 

que fazem parte da “Guarda de Israel”. 

Vivenciei situações visionárias que ocorreriam em Jerusalém, no 

“Cenáculo” e no “Jardim do túmulo”, no qual narrarei posteriormente. 

Interessante que, enquanto recebia estas informações dos céus, fui 

impulsionada por “minha alma” a descer. Estava preocupada com meu 
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esposo, porque tenho o habito de tomar o café da manhã com ele, e 

naquele momento havia saído para buscar pão. Ao me levantar rapida- 

mente, um anjo com a espada desembainhada colocou-se à minha fren- 

te. Assustei-me e parei perplexa. Novamente assentei-me e orei. Então, 

o Senhor perguntou-me: 
“- Amas a ele mais do que a mim? Eu disse que não, porém justifi- 

quei-me. Aquietei-me, pedi perdão a Deus, em nome de Jesus e conti- 

nuei a escrever. 

Notei que se aproximou de mim um dos oficiais generais de guerra 

dos exércitos de Deus. Ele apontou rumo ao norte e disse-me: 

“- Veja os exércitos de Deus nos ares”. Vi que eram milhares de 

milhares...de milícias de anjos guerreiros. Observei também insígnias nas 

vestes dos 120 generais. 

“- Eles foram encarregados por Deus a estarem com vocês quando 

estiverem em Israel”- disse-me o anjo. 

*Lembrete: “A patente é o título que cada oficial carrega dentro das 

Forças Armadas”. 

“A cada grau hierárquico corresponde uma insígnia regulamentar.” 

“General é um termo geral que indica qualquer uma das patentes 

militares que usam o termo general, normalmente caracterizando a clas- 

se mais elevada de oficiais do Exército, os oficiais generais. 

General pode ser uma patente do exército, e também usada na maior 

parte das forças aéreas. Nas marinhas do mundo, a patente equivalente é 

Almirante”. (Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Exército>). 

Observei em seguida que os milhares de milhares... de anjos guerrei- 

ros subordinados aos comandos dos oficiais generais dos céus erguiam 

suas armas e espadas diversas, lançando aos ares celestes sinais de 

concordância, em virtude desta nova missão em Jerusalém – Israel. 

Estava comigo, naquela dimensão, o anjo-príncipe de Deus das cen- 

to e vinte patentes. Recebi dele uma capa azul igual a que o mesmo 

usava quando veio guardando as insígnias em suas vestes. 

Presenciei anjos glorificando a Deus e um toque de trombeta anunci- 

ando “Novas conquistas para o Reino de Deus”. Aquele príncipe de Deus 

sobrevoou comigo mostrando-me os diversos ajuntamentos de exércitos 

referentes aos comandos dos cento e vinte oficiais generais dos céus. 

Então vi que a espada do príncipe virou-se rumo ao leste de Israel, e 

estava entre outros exércitos de anjos guerreiros o exército das “carrua- 

gens celestes” com seus quatro cavalos cada uma; e o “exército das 

naves celestes”, os carros de fogo.  Ao sul de Israel estava o exército de 

“Cavaleiros Valentes de Davi”, com faces de leão, e outros. Ao oeste 
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estava à comitiva de “príncipes da nobreza celeste” do Rei Jesus, junta- 

mente com milhares de leões e exércitos de águias de Deus; dentre 

outros agrupamentos. 

Interessante que naquela visão, novamente me vi em Jerusalém, jun- 

to com as duas irmãs. Estávamos no meio dos exércitos de leões e de 

águias. Depois, no terceiro andar de minha casa, ouvi no físico um sinal 

de sino. Era me dado a autorização para descer. Então, recebi um telefo- 

nema onde um pastor disse-me que havia orado e o Senhor lhe permitira 

entrar no “cofre de Deus” (provisão) e sentiu que o Senhor havia liberado 

os recursos necessários para a minha viagem à Jerusalém. Quando falou 

isso, comecei a orar imediatamente em línguas celestiais, pois presenci- 

ava o anjo chegar e entregar-me uma porção em dinheiro. Eu estava pe- 

dindo a Deus durante aquela semana a providência financeira; embora 

recebesse a passagem, em oferta, precisava levar certa quantia. Deus é 

fiel. Meu esposo naquele mesmo dia chegou com a minha benção, que 

até então não estava liberada. Mas O Pai a antecipou. 
Ainda naqueles momentos de arrebatamentos do meu espírito, vi Jesus 

na figura do  Anjo do Senhor de vestes brancas. Era “Jesus de Nazaré”. 

Prostrei-me diante Dele, junto com as duas mulheres valorosas que pos- 

teriormente viajara comigo para Jerusalém. (O detalhe foi que aconteceu 

no físico esta visão espiritual; onde prostramos e adoramos ao Senhor 

Jesus no “Jardim do Túmulo” em Jerusalém, enquanto ceávamos; e nova- 

mente vi o anjo do Senhor, de vestes brancas, a nos observar). Magnífico 

foi digitar esta parte e perceber que o que é profético se cumpre. Ainda 

que venhamos discernir posteriormente. 
Também vi que no reino do espírito moviam-se dimensões celestes, 

como “ondas sonoras”, ficando a dimensão da terra mais elevada, no 

”Jardim do Túmulo”; era como se erguesse da sua órbita natural, cerca de 

um metro e vinte centímetros. E posteriormente, já em Jerusalém, ao 

orarmos de joelhos, próximo ao provável “Túmulo de Jesus”, pela fé nós 

pedimos ao grande Eu Sou que fosse aberto o “Portal da Ressurreição 

dos Santos” (I Co 15:51-54). E novamente senti o mover dimensional, 

como antes vi na visão citada, ainda no Brasil. Pois sabemos que os 

mortos, os salvos/santos ressuscitarão primeiro antes do arrebatamento 

da noiva de Cristo Jesus. 
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Capítulo 37 

Atos Proféticos em Jerusalém 

e outros lugares de Israel 

- Preparação para o Arrebatamento 

Quero deixar registradas algumas frases que ouvi de profetas com 

vida no altar. São frases que fazem sentido com o comando de Deus 

estabelecido nos atos proféticos, como: 

“A noiva de Jesus precisa gerar ciúmes no povo de Israel. Os judeus 

precisam acordar do sono, pois Yeshua Ha Mashiach já veio”; 

“Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono: olhos 

para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até os dias de hoje” (Rm 

11:8); 

Outra frase que ouvi: 

“O tempo dos gentios está finalizando. O arrebatamento da igreja fiel 

logo acontecerá.” (Leia: Rm 15:5-21); 

“É chegado o tempo do retorno da glória para Jerusalém” (Leia:Mt 

24:1-35). 

Pela fé, balizados nos acontecimentos proféticos no que diz respeito 

à missão de Deus confiada a mim, continuamos a realizar os atos profé- 

ticos às nações. 

Dias antes da viagem para Israel, tive uma visão e nela eu e duas 

irmãs estávamos no avião e ao nosso lado três príncipes de Deus. E 

graças a Deus havia um exército de intercessores no Brasil, orando por 

nós naquela missão. 

Um dos príncipes de vestes brancas com faixa azul na cintura, tinha 

nas mãos uma “agenda celeste computadorizada”. Outro príncipe de ves- 

tes brancas com faixa vermelha trazia consigo um “Livro Secreto”, que ao 

abri-lo refletia muita luz. Outro príncipe de Deus com as vestes brancas e 

faixa em tons de ouro, tinha uma “espada reluzente” que refletia de vários 

tamanhos, até mesmo do tamanho do dedo mínimo. Os príncipes trouxe- 

ram estes objetos célicos para cada uma de nós. 

Na chegada em Tel Aviv, a capital de Israel, ainda dentro do avião, 

presenciei em espírito a presença dos vinte e quatro anciãos. Ao lado das 

doze tribos estava Moises e ao lado dos doze apóstolos, Elias. 
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Mais além, na dimensão celestial, estavam os exércitos de Deus, 

separados em suas características e funções. De forma gradativa, em 

fileiras e vestes específicas, o número de anjos guerreiros diminuía 

gradativamente até chegar a um único general do Senhor, líder daquela 

comitiva designada por Deus a estarem ali para nos receber. Havia anjos 

guerreiros de vestes vermelhas bordadas em ouro e de vestes brancas 

(anjos da “Cavalaria Real”). Havia também os anjos tocadores de trombe- 

tas. 

O interessante foi que, dentro do aeroporto, após pegarmos nossas 

malas, os olhos espirituais da pastora de Belo Horizonte-MG que nos 

acompanhava foram abertos. Ficou entusiasmada dizendo: 

“- A comitiva de anjos está aqui!!! Eu vi!” Então agradecemos a Deus, 

mais uma vez. 

Durante a viagem e por alguns dias em Jerusalém ficamos impressi- 

onadas como o Espírito Santo falou conosco através do número sete, a 

perfeição de Deus. Atentou-nos a somar, ora números de vôos, ora núme- 

ros de poltronas, ora números de quarto...e ao final na maioria das vezes 

dava sete, principalmente nos primeiros dias, além da soma do dia, mês 

e ano da viagem, que também dava sete. Ao adentrarmos no quarto do 

hotel em Tel Aviv, cuja soma dava sete, ficamos ainda mais perplexos, 

pois havia ali um quadro pintado com uma escada de sete degraus, que 

significa purificação; e ao chegarmos à janela, no espaço físico, vimos 

sobrevoar nos ares daquela cidade sete pássaros brancos, e era noite. 

Mais uma vez, entendemos que Deus estava querendo nos dizer algo 

referente ao número sete. 

Na primeira noite ali no hotel em Tel Aviv, ao começar a dormir, assus- 

tei-me com a presença de uma grande Àguia no quarto: cuja soma dava 

sete. Ela arrebatou o meu espírito pela cidade de Tel Aviv e mostrando-me 

a guarda angelical que estava conosco naquela noite. Fui apresentada 

aos “anjos da Guarda de Israel”. Caminhava em espírito entre eles e nos 

cumprimentávamos em continências. Tínhamos uma missão profética, 

estipulada por Deus, segundo o beneplácito de Sua vontade, e aqueles 

exércitos dos céus já tinham sido preparados para nos receber e nos 

proteger. Aleluia!!! 

Durante vários atos proféticos confirmamos e vivenciamos a perfei- 

ção de Deus, inclusive o aparecimento do arco celeste, sete cores, quan- 

do a pastora pediu a Deus, como sinal. (Arco da Aliança – Gn 9:17). 
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37.1- Realizando os Atos Proféticos 

em Jerusalém e em Israel 

Oramos em diversos lugares selecionados pelo Espírito Santo no 

estado de Israel. Abrimos dezoito portais, trinta e duas torres, cerca de 

sessenta bandeiras foram instaladas no reino do espírito, além de cerca 

de setenta e seis tochas de avivamento. Ceamos vinte e uma vezes du- 

rante os dias que ali permanecemos. 

Descreverei algumas experiências que tivemos e vimos em arrebata- 

mento de espírito, em Israel, enquanto realizávamos os atos proféticos. 

Quando estivemos no “Vale de Aijalom”, local onde Deus entregou os 

amorreus aos israelitas; quando Josué orou e o sol parou e a lua se 

deteve, até a nação se vingar dos seus inimigos (Js 10:12-13), mediante 

a orientação do Espírito Santo, oramos como Noiva/igreja pedindo que 

Deus liberasse os anjos apontados para a abertura do “Portal do Sol da 

Justiça”. Então vi a entrada de exércitos de anjos da justiça de Deus, 

denominados como, “Escudeiros de Davi”, vindo dos espaços celestiais 

até a dimensão espiritual e territorial. Desceu um “Cavaleiro da justiça”, 

com sua fardagem prateada, escudo com brasão de Davi e outros anjos- 

guerreiros de Deus. 

De Tel Aviv à Jerusalém oramos tanto em prol dos judeus quanto por 

comunidades árabes, pedindo a Deus que fossem alcançados pelo evan- 

gelho da salvação através de Jesus Cristo. Declaramos como Noiva de 

Jesus que também amamos os árabes. 

Ao aproximarmos da entrada de Jerusalém lemos os Salmos 122 a 

134. E, na entrada de Sião, presenciei a continência dos “anjos guardiões 

da entrada de Jerusalém”. 

No “Monte scopus” - Monte da Universidade Hebraica - uma elevação 

de 834 metros acima do nível do mar, no nordeste de Jerusalém, avista- 

mos Jerusalém antiga. E também, entre outras coisas, avistamos o mon- 

te das Oliveiras e a “Domo (cúpula) da Rocha”. 

Nota: A Cúpula da Rocha ou Domo da Rocha (...) constitui uma das ra- 

zões pelas quais a cidade de Jerusalém é considerada Cidade Santa por 

várias religiões. Segundo a tradição judaica, (...) Abraão preparou o sacrifício 

do seu filho Isaac a Deus e onde, (...) o rei Salomão construiu o primeiro 
templo. (...) Mais tarde enquanto altar, a Cúpula teria sido o lugar de partida da 

Al Miraaj (viagem aos céus realizada pelo profeta Maomé). (...) permanece 
hoje como um templo da fé islâmica. (...) A Cúpula da Rocha está incluída na 

cidade Antiga de Jerusalém e seus muros, Patrimônio Mundial da UNESCO. 

(Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha>) 
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Ali no “Monte Scopus”, oramos e com a presença dos anjos 

comissionados por Deus, instalamos a “Torre das Atalaias”. Pedimos ao 

Espírito Santo de Deus que através daquela torre, autorizasse os anjos 

para ministrar os corações representantes das nações que ali forem. “Que 

haja avivamento na face da terra”. 

37.2 - Ao Avistarmos o Deserto da Judéia... 

“(...) uma região localizada a oeste do mar Morto, entre o mar Morto 

e o mar Mediterrâneo, estendendo-se ao norte até as colinas de Golan e 

ao sul à faixa de Gaza (...)”. (Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeia>). 

Dali oramos pedindo a Deus, em nome de Jesus, que se instalasse 

naquele local  a “Torre do Concerto”, para que haja paz entre Israel e 

Palestina. Sendo estas, atualmente (ano 2009), regiões em contínuo con- 

flito. 

Logo após avistarmos o deserto Judéia, direcionamo-nos rumo ao 

“Monte das Oliveiras”, local onde foi aberto o “Portal do Milenio” e instala- 

da a “Torre da Unção”. 

Nota: “O Monte das Oliveiras é sagrado para judeus, cristãos e muçul- 
manos e muitas tradições estão associadas a ele. Segundo a Bíblia, por 

exemplo, Jesus teria transmitido ali alguns de seus ensinamentos. O Monte 

das Oliveiras faz parte da fronteira ocidental do Deserto da Judéia (...) 
Referências biblicas: “(...) entrada triunfal de Jesus em Jerusalém (Mt 

21.1 paralelo Mc 11.1; Lc 19.28); (...) foi ali que Jesus lamentou a impenitência 

de Jerusalém (Lc 19.29-44), e ensinou a respeito da eminência da ruína do 
templo (Mt 24.1-3 paralelo Mc 13.1-4; Lc 21.5-7); em alguma localidade desta 

serra, Jesus e Seus discípulos passaram as noites da Sua última semana 

(Lc 21.37), provavelmente na estância conhecida como Getsemani (lagar de 
óleo ou prensa de azeite, sendo, segundo se presume, um olival) este era o 

lugar no monte das Oliveiras em que havia um jardim onde Jesus costumava 
orar (Mt 26.36); foi o lugar para onde foram depois da Última Ceia (Mc 14.26,32) 

e também era o lugar de encontro regular deles (Jo 18.1,2). Getsemani foi o 

cenário de entrega final que Jesus fez de Si mesmo para Seu padecimento 
redentor; ali mesmo, foi preso; foi também no Monte das Oliveiras que Jesus 

ascendeu ao céu (Lc 24.50-51). Baseado em At 1.11 com Zc 14.4, têm a 

crença de que ali será o palco de Sua Volta”. 

(Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_das_Oliveiras>) 

Pedimos ao guia que nos levasse a um local do Monte das Oliveiras, 

pois queríamos orar. Ele nos levou a um local onde havia Oliveiras, cuja 
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vista era direcionada à frente para o “Portão Dourado”, que está sempre 

fechado e segundo a tradição, será por este portão que o Messias entrará 

em Jerusalém. 

Deus nos direcionou por meio daquele guia turístico, mesmo sem ele 

saber o que faríamos ali, além de orar. Era um local estratégico para o 

que o Espírito Santo havia nos revelado, a abertura do “Portal do Milênio”. 

Foi magnífico... surpreendente e temeroso, pois, ao chegar no local, lem- 

brei-me imediatamente da visão que tivera em casa, no Brasil, a respeito 

daquele local, enquanto meu pai terreno orava por mim (anteriormente 

descrito neste livro). Chorava muito, e fui tomada por uma língua angelical, 

diferente. E por mais que quisesse falar não consegui durante um tempo. 

E então, entre as Oliveiras, rumo ao portão dourado, como noiva de Jesus 

pedimos a Deus que se abrisse nas regiões celestiais ali o “Portal do 

Milênio”. Colocamos simbolicamente sete bandeiras e tochas de aviva- 

mento. Em visão, observei que, além de exércitos de anjos de Deus, um 

trono e uma coroa enorme foi posta no local onde foi aberto o Portal. Era 

de Jesus Cristo. 

“(...) Venha Teu reino seja feita a tua vontade (...)”. 

Quando passamos próximo ao “Parlamento de Jerusalém” tive uma 

visão celestial futura e presenciei vários anjos cavaleiros com bandeiras. 

Vi que bandeiras de outras nações se inclinavam diante do Rei dos reis e 

Senhor dos senhores (Yeshua Ha Mashiach). Orei como Noiva do Cordei- 

ro pedindo a Deus Pai em nome de Jesus Cristo, o Seu único filho, que 

fosse aberto ali o “Portal do Governo Celestial” para que sejam feitas 

novas todas as coisas. (Sl 21:1-7) 

Depois fomos visitar o museu do livro e oramos e pedindo ao Senhor 

que liberasse os anjos instituídos por Ele para que se instalasse ali a 

“Torre dos Profetas”. 

Logo depois da entrada daquele santuário do livro, tem uma sala ao 

lado onde há um livro de oração – Alemanha (Germany 1331, em hebraico 

– escrito por judeus – 521 a 528 folhas – 1042 páginas). Oramos ali 

pedindo a Deus que se abrisse nos ares celestes a “Porta de alargamen- 

to das fronteiras às nações”, para que venha o “Reino da Justiça” de 

Deus. 

“(...) o fruto da justiça será paz; o resultado da justiça será tranquilidade 

e confiança para sempre”. (Is 32:17) 

Também pedimos a Deus que se abrisse a “Porta da Profecia”, local 

de acesso a “Cúpula do Santuário do livro”, e fomos recebidos em espírito 

por duas águias-anjos. Na parte central, dentro da cúpula onde estão os 
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achados do livro de Isaias, pedimos a Deus que liberasse os anjos para 

que se instalasse o “Portal da Anunciação da vinda de Yeshua”. 

Nota: “A cúpula do Santuário do Livro tem o formato da tampa do vaso 
onde os pergaminhos foram encontrados. O „Santuário do livro‟ é uma ala do 

museu de Israel perto de Givat Ram no nordeste de Jerusalém, hospeda os 

Peregrinos do Mar Morto - descobertos entre 1947-1956 em 11 cavernas 

entorno de Wadi Qumran”. O Museu abriga o Santuário do Livro, (...) e possu- 
em diversas outras exposições, entre elas: arte judaica, arqueologia, arte 

contemporânea e o jardim de esculturas. Os pergaminhos são escritos em 
hebraico, na sua maioria, mas também há trechos em aramaico e grego. 

Além dos Pergaminhos do Mar Morto, outros importantes documentos ficam 

expostos no interior da cúpula. O Código de Alepo é o mais antigo manuscrito 

hebraico compreendendo o texto completo da bíblia (...) foi provavelmente o 
manuscrito usado por Maimônides quando ele estabeleceu as regras de 

escrita da Torah.” 

(Fonte: <http://taglit.online.com.br/20020105.html>) 

37.3 - Torre do Amor - “Ahava” (amor em hebraico) 

Oramos naquele local aberto, próximo ao “Santuário do livro”, e pedi- 

mos que o amor de Yeshua Ha Mashiach (Jesus, o Messias), possa 

inundar os corações das nações da terra e do povo de Israel. E que haja 

unidade espiritual do corpo de Cristo/Noiva com o povo de Israel. Que 

possamos fazer ciúmes neles, para que reconheça que o Messias já 

veio. 

Naqueles momentos fui achada em espírito e vi anjos cavaleiros. Um 

deles trouxe até nós uma bandeira celeste, nas cores: brancas contendo 

um coração vermelho, tipificando que o coração da noiva pulsa na santi- 

dade de Deus. Depois veio uma pomba grande e pousou sobre a bandeira 

da Noiva de Jesus; Pomba tipifica a presença do Espírito Santo. 

Naquele recinto espiritual, vieram Moises e João do apocalipse, 

tipificando Moises, a LEI, e João - o apóstolo do AMOR - a igreja/Noiva de 

Cristo. 

Algo surpreendente nos aconteceu... o nosso guia, um judeu, havia 

se distanciado um pouco de nós enquanto orávamos. Ao nos aproximar 

dele, entregou para uma das irmãs, três pedras no qual pegou no chão, 

como um gesto de amor. A irmã também fez o mesmo momento depois. 

Ficamos felizes, pois, aquele varão não ouviu a oração que fizemos. Vi- 

mos aquele gesto como atuação do Espírito Santo (Pomba) e a confirma- 

ção do ouvir do nosso clamor, naquele ato profético, quando pedimos em 

prol da Noiva de Cristo e Israel. “Que venha o reino de Deus!!!” 

152 



 

 

 

 

 

FACE A FACE com Deus - de volta à Casa do Pai 

37.4- Museu do Holocausto 

Antes de entrar no “Museu do Holocausto” passamos por um local 

que tem doze arcos de entrada. Instalamos ali, em espírito, doze bandei- 

ras de Avivamento sobre as doze entradas. 

Enquanto passava por cada setor daquele museu vendo filmes, fotos 

e documentários a respeito das atrocidades do holocausto chorei por 

alguns instante, desesperadamente... queria sair dali... não queria ver 

mais nada, principalmente depois de ver os sapatos queimados das cri- 

anças... Mas, acalmei-me. Então clamamos a Deus em arrependimento 

e como Noiva de Jesus pedimos perdão e liberamos perdão. Após lamen- 

tos e súplicas, rumo à saída, nós três declaramos que Jesus é ressurrei- 

ção e vida. Os anjos do Senhor, mediante nossas orações, instalaram ali 

dentro: a “Torre da restauração espiritual da nação de Israel”, enquanto 

orávamos por judeus que estão em outros países; também a “Torre do 

Perdão”; e o “Portal da Justiça de Deus”. 

37.5- Muro das Lamentações em Jerusalém 

Durante oito vezes fomos ao muro das lamentações, para orarmos. 

Nossos olhos espirituais foram abertos, e vivenciamos em espírito mani- 

festação da presença gloriosa de Deus. 

No primeiro dia de oração junto ao “Muro das Lamentações”, ouvi o 

Espírito Santo dizer-me: 

“- Filha registra ainda aqui. Escreva.” 

Enquanto orávamos pelo Avivamento no Brasil, segurando uma foto 

da bandeira do meu país, o anjo ao meu lado, de vestes brancas e faixa 

na cintura azul, disse-me: 

“- Agora pegue e leve porções da glória de YHWH para o Brasil. E 

clame por Israel”. 

Nota: YHWH – é o nome pessoal do Deus de Israel. Representa a con- 
cepção judaica sobre a divindade e o relacionamento Dele com o ser huma- 

no e o povo judeu. (Fonte: <Wikipédia.org/wiki/nomes_de_Deus_ no_judaímo>) 

Naquele exato momento da visão um judeu que estava na ala dos 

homens tocou o shofar. Discerni ser um sinal de confirmação de Deus. 

(* O Shofar significa “o hálito - o sopro de Deus.”) 

Em seguida, observei naquela dimensão espiritual um grande “Poço 

de lágrimas” faltando pouco para transbordar. Então novamente ouvi: 
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“- Chore Noiva de Jesus. Clame pela manifestação da glória de Deus. 

Saia das fendas da rocha e clame!” Fui tomada por um choro profético. 

Era o Espírito Santo movendo-me a chorar e suplicar. 

Continuava a ver no reino do espírito o poço das lágrimas enquanto 

orava e chorava como Noiva de Jesus, assim como outras vidas que o 

Espírito Santo já levou ao Muro das Lamentações para orar como Noiva/ 

igreja.  Presenciei uma camada de lágrimas em chamas de fogo, eram 

lágrimas da igreja dos gentios em cima da lágrima dos judeus, naquele 

poço. (Lc 2:29-35; Ez 29:21). 

“Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus 

e para a glória ao teu povo de Israel” (Lc 2:32) 

Oramos direcionadas pelo Espírito Santo e pedimos ao Pai que per- 

mitisse ali a instalação da “Torre de Luz às nações”, para que as nações 

do mundo inteiro, inclusive o estado de Israel, reconheçam que Jesus 

Cristo, Yeshua Ha Mashiach, é Salvador e Senhor da humanidade. 

Foi sensacional o que continuava a ver. O anjo enorme que fica cui- 

dando do Muro das Lamentações movimentou-se até a dimensão do “Poço 

de lágrimas” e com sua espada agitou as lágrimas, de maneira que se 

misturavam as lágrimas da Noiva/igreja gentílica com as lágrimas dos 

judeus, que clamam diariamente aguardando a chegada do Messias. 

Porém, igreja gentílica sabe que Yeshua Ha Mashiach já nasceu, morreu, 

ressuscitou, está glorificado e assentado à direita de Deus Pai. 

Olhei nos ares celeste, próximo a nós, o Senhor assentado no trono. 

Seus pés reluzentes como fogo, atraíam tremendamente a minha aten- 

ção. 

Entre outras súplicas, durante os oito dias de oração junto ao Muro 

das Lamentações, solicitamos ao Pai que os anjos expedidos em mis- 

são conosco, colocassem quatorze tochas de Avivamento sobre o muro, 

declarando Luz às nações. Pois Jesus Cristo é o Senhor das nações da 

terra. 

Nota: De quatorze a quatorze gerações... até chegar a Luz - Jesus a luz do 
mundo – “de Abraão até Davi, são catorze gerações; e, desde Davi até a 

deportação para a Babilônia, catorze gerações; e desde a deportação para 

Babilônia até CRISTO, catorze gerações”. (Mt 1:17) 

Também se abriu ali, num outro dia, o “Portal da Alegria” (Jr 31:13). 

No quarto dia de oração vi o olho de Deus a observar-nos. Dentro da 

menina dos olhos Dele vi a bandeira do Brasil. Uma veste espiritual de 

Noiva, recebi, na cor branca como a neve... Lindíssima!!! Continha, borda- 
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dos em fios de ouro, a estrela de Davi e o candelabro.  Ao redor do Brasil, 

estavam outras vestes representando outras nações, eram da Guatemala, 

Argentina, Canadá, EUA, Tailândia, Rússia, Espanha, Índia, Alemanha, 

Austrália, França, Itália e outras. 

No sétimo dia de oração, novamente vi o enorme anjo guardião do 

muro, e do muro começava um túnel transparente que ia até a Jerusalém 

Celestial, nos céus. Havia doze arcos reluzentes e anjos enfileirados. 

Notei que as petições colocadas no muro, por pessoas de nações da 

terra eram processadas numa máquina energética giratória, junto à pri- 

meira coluna do primeiro arco. Dali os pedidos são encaminhados para 

outro espaço celeste que fica próximo ao “Corredor das Lágrimas”, sendo 

analisados e direcionados a salas específicas, de acordo com o pedido. 

E, dependendo da solicitação, os anjos, autorizados pelo Espírito Santo, 

recebem sinal “verde” para imediatamente entregarem o envelope da res- 

posta às respectivas pessoas. 

Observei que junto aos envelopes de pedidos havia um aparelho como 

que um grande “termômetro medidor” do nível de impurezas da petição 

feita (Tg 1:21). Dependendo do pedido em oração, os anjos são incumbi- 

dos por Deus a lutarem em prol das causas das pessoas, ou, se neces- 

sário for, abri-se o “Tribunal da Justiça de Deus”, que julgará a causa (Tg 

4:12). 

No oitavo e último dia de oração junto ao Muro das Lamentações em 

Jerusalém, vi novamente o enorme anjo guardião, ao encostar minha ca- 

beça no muro. Atrás de mim estava outro anjo, de asas enormes. Ainda 

não tinha visto desta categoria de anjo, até então. Ouvi o Espírito Santo 

dizer-me assim: 

“- Este anjo faz parte da „Guarda de Israel‟. Estou liberando-o a ir 

contigo a outras nações da terra. Veja atrás, os outros deste mesmo 

exército. Com a presença deste enviado da Guarda de Israel, sereis reco- 

nhecida, no reino do espírito por onde Eu te levar. Agora observe as armas 

espirituais da adoração. São para guerrear.” 

Olhei atentamente e vi armas de sopro. 

E o Senhor disse-me, novamente: 

“- Veja também, os exércitos de príncipes às nações, com suas res- 

pectivas bandeiras. Serás apresentada a eles agora, pois tu levarás de 

Israel, envelopes de bênçãos às nações.” 
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37.6 - Torre de Oração 24 hs 

(Is 62.6; Ap 4:8; Am 9:11-15; Ez 37; Ap 21:11) 

“Óh Jerusalém! Sobre teus muros coloquei guardas, que todo dia e 

toda a noite de contínuo não se calarão; (...) Nem estejais em silêncio, 

até que ponha a Jerusalém por louvor na terra.” (Jr 62:6-7) 

Participamos em Jerusalém do sabbath juntamente com missionári- 

os representantes de vários países. Durante o louvor, presenciei a chega- 

da de exércitos de anjos “Estrelas de Davi”. Entrelaçadas uma nas outras 

formavam uma proteção celeste nas paredes pisos e teto daquele lugar. 

Da “Cavalaria Real”, anjos cavaleiros com bandeiras em tons de ouro 

também chegavam. Eram “bandeiras de Avivamento” representando na- 

ções da terra. As bandeiras tinham brasões com designs célicos. Perce- 

bi que a “bandeira de Avivamento do Brasil”, no reino do espírito, estava 

revestida em pedras preciosas e em ouro branco a parte do losango. 

Na parte redonda estava o olho do Cordeiro de Deus, e dele fluía 

torrentes de águas de Avivamento às nações. Ao redor do olho havia tor- 

res e mais torres luminosas  em tons de ouro amarelo e branco. E esta- 

va escrito em hebraico celestial, de forma semicircular, assim: “Brasil de 

Yeshua Ha Mashiach”. 

Depois vi anjos com tochas de fogo de Avivamento nas mãos. Eles 

estavam vestidos com uma roupagem com duas plissas, contendo cinturão 

de ouro e posicionados em duas fileiras. 

Observei que o globo terrestre estava em chamas de Avivamento. Um 

anjo guerreiro, de vestes robustas em ouro, aproximou-se colocando um 

anel de autoridade em meu dedo indicador, para que pudesse levar de 

Jerusalém, porções da glória de Deus por onde Ele me enviasse às na- 

ções. 

Ao participarmos da ceia do Senhor, anunciando a Sua volta, vi em 

espírito, chamas de fogo sobre a mesa, senti meu rosto esquentar. Uma 

irmã que estava ao meu lado, no físico, tocou minha face e admirada 

perguntou-me: 

“- Porque o seu rosto está quente, assim? (Comecei a rir e contei a 

visão). Após cearmos congratulamos uns com os outros. Havia ali repre- 

sentantes de várias nações, do Brasil, EUA, Quênia, Índia, Cazaquistão, 

Samoa, Ucrânia, Uganda, Rússia, República Tchecoslováquia , Gana, 

Coréia do Sul, Filipinas, Alemanha, Suíça, França, Colômbia, Hong Kong, 

Canadá... são voluntários que mantém a torre de oração 24 horas em 

Jerusalém. 
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Além de participarmos do Sabbath, em outro dia, voltamos para orar 

pelo Brasil e pelas nações da terra, naquela torre de oração vinte e quatro 

horas. 

Os anjos do Senhor instalaram nos ares daquela dimensão, a “Torre 

do Concerto às Nações” e o “Portal de Avivamento”. 

“(...) quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, 

como anunciou aos profetas (...)” Ap 10:7 

37.7- Torre de Davi 

“O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar ar- 

mas; mil escudos pendem dela, todos broqueis de poderosos. (Ct 4:4) 

Nota: “A Torre de Davi em Jerusalém - antiga cidadela localizada próximo ao Portão 
de Jafa - contêm achados arqueológicos. Há neste museu cerca de 4000 anos de 
história até os tempos modernos, contendo mapas, desenhos, maquetes, videotipos, 

etc”. (Fonte: <atendanarocha.blospot.com>). 

Praticamente em quase todos os atos proféticos uma das irmãs que 

conosco viajou para o estado de Israel lançava ao início, nos ares celes- 

tes, sinais para os anjos do Senhor utilizando-se de sua arma espiritual, 

uma flecha de fogo. Também com outra arma espiritual na mão direita 

dava sinal para a abertura de fronteiras. *Os sinais são dados no reino do 

espírito e os anjos dão continuidade. 

Quando chegamos próximo a “Torre de Davi”, esta irmã em Cristo 

lançou sua flecha de fogo como sinal. Foi maravilhoso ver o sinal de 

continência do anjo que estava em sentinela a guardar aquela torre. Hou- 

ve um reconhecimento de nossa missão. Alegremente pedimos ao Pai 

que fosse instalada a “Torre da Guarda às nações” para que aconteça o 

“Grande e Ultimo Avivamento”. 

Nota: Pela fé oramos e cremos que a obediência ao comando de Deus gera bên- 
çãos; ainda que seja para alguns uma loucura. Pois sabemos que mudanças acontecem 
nas dimensões espirituais refletindo no físico, quando um justo ora direcionado pelo 
Espírito Santo de Deus. 

“As coisas também falamos, não com palavras de sabedoria huma- 

na, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas 

espirituais com as espirituais. Ora o homem natural não compreende as 

coisas do Espírito (...)” – (I Co 2:13-14 a) 
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37.8 - Jardim do Túmulo de Jesus - João 19:41 

Nota: Provavelmente, o sepulcro de José de Arimatéia, membro do Sinédrio (Mt:27:59- 
60) esteja neste “Jardim do túmulo”. Muitos protestantes acreditam que este local, ao 
norte do Portão de Damasco, fora das muralhas de Jerusalém, seja o local da Crucifica- 
ção e ressurreição de Jesus, dado que, próximo a este jardim está o Gólgota (colina 
esculpida em forma de caveira, como detalhado no Novo Testamento – Mc 15:22, que 
leva a acreditar que seria o possível local da crucificação e ressurreição de Jesus). 

(Fonte: ISRAEL- Guia ilustrado e lembranças – PALPHOT) 

No “Jardim do Túmulo” ao participarmos da ceia veio a nós o anjo do 

Senhor. E próximo ao provável túmulo de Jesus, pela fé, oramos pedindo 

ao Pai que se abrisse o “Portal da Ressurreição dos Santos”. Uma explo- 

são nos ares espirituais aconteceu, e anjos desceram. Os céus se abri- 

ram e eu pude ver os remidos em glória (I Tess 4:16). E como já relatei, 

houve mudanças nas dimensões espirituais sobre aquele lugar. Era como 

“ondas sonoras”, o movimento celeste, o que elevava a dimensão terres- 

tre à outra dimensão, como que se sua órbita suspendesse cerca de um 

metro e vinte centímetros; não estou referindo a mudanças físicas e sim 

mudanças dimensionais no reino do Espírito. Ora vem Senhor Jesus! 

37.9 - No Cenáculo - Mt 26:17-29 

Nota: O Cenáculo (do latim Cenaculum) é o termo usado para o sítio ou local onde 
ocorreu a Última Ceia e onde atualmente está um grande templo. A palavra é um derivado 
da palavra latina cena, que significa "jantar". (...) reside no andar superior de um edifício 
no Monte Sião, em Jerusalém, o edifício está agora na Igreja da Dormição, atrás da casa 
franciscana. O atual quarto tem um estilo gótico particular de século XIV. 

Segundo o arqueólogo Bargil Pixner, no decurso dos séculos diversos edifícios 
foram construídos sobre o cenáculo: 

- O edifício original foi uma sinagoga provavelmente utilizada por judeus e cristãos. 
O edifício foi poupado durante a destruição de Jerusalém sob Tito (70 d.C.), e três 
paredes originais ainda existem: o Norte, Leste e Sul. 

(Fonte: <pt.wikipedia.org/wiki/Cenáculo>) 

Antes de chegarmos ao Cenáculo, visitarmos a “Porta de Sião” e tive 

uma visão aberta. Presenciei o cumprimentar dos três príncipes de Deus, 

que desde o avião já nos acompanhavam, com os três anjos guardiões 

locais. Após ser lançado um sinal no reino do espírito, por meio de uma 

das irmãs, utilizando-se de sua arma espiritual: “Flecha de fogo”, vi des- 

cer dos céus, um exército de anjos flecheiros. 

NO CENÁCULO, enquanto orávamos tocando as colunas profetizan- 

do avivamento eu percebi que naquela atmosfera espiritual estava o após- 
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tolo João do Apocalipse e o apóstolo  Pedro. Lembrei-me de outro mo- 

mento, em um dos arrebatamentos aos céus, quando Pedro ao lado de 

Paulo, tocou-me passando unção da igreja primitiva. 

Pois bem... João entregou-me um anel de autoridade e um rolo profé- 

tico. Nós três recebemos vestes de santidade e adornos espirituais. Es- 

tavam presentes anjos elos com suas asas entrelaçadas e anjos com 

tochas acesas nas mãos. Também chegaram àquela dimensão espiritu- 

al, diversos anjos com bandeiras em chamas designadas a diversas na- 

ções da terra, por ordem Do que estava assentado no trono Celeste. 

Guiados pelo Espírito Santo, oramos pedindo a Deus, em nome de Je- 

sus, que fosse instalada a “Torre do Espírito de Avivamento às nações”. 

Ao sentirmos a presença esplêndida de Deus, começamos a cantar 

e a orar. O Espírito Santo havia nos revelado que faria algo diferente na- 

quele lugar enquanto ali estivéssemos. Até então, as pessoas ouviam os 

seus guias turísticos e dedicavam-se a registrar tudo (fotos e filmagens). 

Quando começamos a cantar houve um mover do Espírito Santo, e as 

pessoas pararam o que estavam fazendo naquele salão do Cenáculo e a 

maioria que ali estava se ajoelharam, outros se jogaram ao chão, adoran- 

do o Senhor conosco. Foi tremendo!!! 

37.10 - Cidade de Davi 

“QUÃO amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A 

minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor...” (Sl  84:1) 

Num sábado especial em Jerusalém, tivemos o privilégio e alegria de 

colocar os nossos pés sobre as ruínas dos achados da “cidade de Davi”. 

Uma alegria sensacional, num “ar angelical” tomou nosso ser de maneira 

que começamos a dançar e exaltar o nome de Jesus. 

Uma das irmãs teve um arrebatamento de espírito e foi levada até a 

dimensão da adoração no céu. Juntamente com o rei Davi e corais 

angelicais, ela recebeu um louvor, na língua hebraica, cantou e dançou 

com Davi. 

Ela descreveu como viu as lindas vestes de Davi, que eram brancas e 

compridas com quadriculados adornados de fio de ouro em volta. Os 

anjos cantavam, dançavam e tocavam instrumentos célicos. A exuberan- 

te “Harpa de Davi” era tocada, juntamente com outras harpas menores, 
enquanto um coral de anjos cantavam em “hebraico celestial”: “(...) 

HOSANA ao filho de Davi,  YESHUA!!!” 

Enquanto dançávamos, o Espírito Santo disse-me: 
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“- Muitos vêm aqui, porém, não atentam para o mover da adoração 

dos meus anjos neste lugar”. 

Foi magnífico vivenciar aquela adoração angelical... anjos dançando 

em círculo, com seus passos, ritmos e manejos. Com roupagens em 

tons beges, calças largas e botas longas, eles dançavam manuseando 

suas armas em júbilo. Um dos exércitos “Valentes de Davi”, com seus 

escudos de estrelas decoradas em alto relevo, estava presente. 

O “Leão da tribo de Judá” estava conosco. Com Seus olhos fixados 

em meus olhos, atentamente, estremeci. Fiquei repleta de alegria quan- 

do o mesmo aproximou-se de mim. Ele trouxe consigo, três cordões 

contendo placas em ouro com desenhos de chamas de fogo em alto 

relevo, na cor vermelha, verde, e nas cores do arco celeste. Os cordões 

eram para três irmãs. Estávamos em quatro. 

Além de cantarmos e dançarmos, vários textos da bíblia foi lido es- 

pontaneamente, como: os Salmos 18, 122, 84, 121... 

Juntamente com os anjos do Senhor, mediante o comando de Deus 

a nós, instalamos ali, a “Torre da Adoração e da Alegria”. Profetizando 

que: “Muitos fieis a Deus que comparecerem naquele local, perceberá o 

mover da adoração angelical, e receberão revelações de louvores a Deus”. 

Também foi instalada a “Torre da Restauração da Adoração”. Pois o 

Senhor está restaurando o “Tabernáculo de Davi”. 

Após sairmos, fizemos uma longa caminhada profética ao redor de 

parte do muro da cidade antiga de Jerusalém e passamos por várias 

portas. 

37.11 - Achados do 2 º Templo o 

Próximo ao “Muro das Lamentações”, em Jerusalém, há uma entra- 

da que segue para o subterrâneo, onde existem escavações e achados 

do 1º e 2º templo. 

Nota: - “(...) A Bíblia prevê que será construído um terceiro templo judeu em Jerusa- 
lém. Em II Tessalonicenses 2:3-4, o Espírito Santo nos alerta sobre o perfil do anticristo 
e que o tal se sentará no templo de Deus profanando-o, e se auto-proclamando deus, 
durante o período de Tribulação: 

"Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim sem que antes 
venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se 
opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora; de sorte que se 
assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus”. 

Esta descoberta de hoje seguramente será mais um incentivo para que o 3º templo 
seja reconstruído. Atualmente, se encontra uma mesquita exatamente no local onde o 
templo seria reconstruído. Qualquer manifestação de reconstrução do templo no mesmo 
local da mesquita acarretaria em uma guerra santa em Jerusalém. Acreditamos, pelas 
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profecias bíblicas, que o anticristo conseguirá, através do seu falso acordo de paz em 
Daniel 9:27 (o que inicia a Tribulação), apaziguar os ânimos na região e consequentemente 
tornará viável a construção do 3º templo judeu, cumprindo a profecia bíblica. Este é mais 
um sinal de que o Arrebatamento se aproxima!” 

(Fonte: <www.tempodofim.com/un/2005-04-15-noticia2.htm> - Notícia do jornal "O 
Estado de São Paulo" de 15 de abril de 2005 - <http://migre.me/I9K3> - Achados restos 
do 1º e do 2º templos de Jerusalém). 

Do pátio próximo ao muro das lamentações e entrada para a visitação 

do local onde estão as escavações subterrâneas do 1º e 2º templo, tive 

uma visão muito linda!!!  Avistei um enorme shofar no alto, indicando a 

entrada para o “Santo dos Santos”. Ainda do lado de fora, oramos pedin- 

do a Deus que liberasse os seus anjos instalar uma torre, a qual a nome- 

amos de: “Torre do Sinal às nações”. E já na parte interior, ao andarmos 

por ali, tivemos o privilegio de tocar no muro das escavações com “tochas 

de fogo” (no reino do Espírito). Emocionante foi quando chegamos aos 

Santos dos Santos... vi o Senhor Jesus na figura de “Anjo do Senhor”. 

Havia (no mundo físico, três cadeiras. Mesmo sem nos importar com as 

pessoas do grupo de turistas, nós três nos assentamos e começamos a 

orar e exaltar a Deus). Foi estabelecida a “Torre da adoração perfeita e da 

santidade”. Tudo em Jerusalém é magnífico e tem representatividade no 

reino do espírito. 
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Capítulo 38 

Qumran 

“Naqueles dias apareceu João, o Baptista, a pregar no deserto da 

Judéia, dizendo: Convertei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus” 

(Mt 3:1-2). 

Nota: “QUMRAN - Ruínas situadas na proximidade da costa noroeste do 
Mar Morto, onde foi descoberto, no ano de 1947, casualmente por um pastor 

(de cabras) beduíno, rolos manuscritos escondidos em grutas próximas. 

“As ruínas eram um centro monástico, onde se teriam escritos os rolos 

descobertos. Todo local em pormenores condizem com a descrição do estilo 
de vida dos essênios. E há algumas teorias a respeito do Qumran. 

“Os manuscritos em pergaminhos com tinta de carvão despertam a aten- 

ção dos eruditos dado conterem manuscritos do Antigo Testamento quase 
mil anos mais antigos do que os conhecidos até então. O rolo do livro de 

Isaias foi o único encontrado inteiro. 
“Muitos investigadores concordam que João Baptista durante algum tem- 

po poderia ter estudado e convivido com essênios de Qumran. (No novo 

Testamento aparece alguma terminologia típica dos essênios, por exemplo, 
a expressão “filhos da luz” – Lc 16:8; Jo 12:36; Ef 5:8; I Ts 5:5)”. 

(Fonte: A VIDA NO TEMPO DE JESUS – Miriam Feinberg Vamosh – Braga, 

2003 – Editorial Franciscana – Impresso em Israel). 

Instalamos, no Qumran, direcionadas pelos comandos do Espírito de 

Deus, as seguintes torres e um portal: 

“Torre do Sangue do Cordeiro de Deus” – tipificando a remissão do 

lugar. Foi instalada no reino do Espírito num local onde era um reservató- 

rio de água; 

“Torre da Justiça e Misericórdia” – Naquele momento oramos em ar- 

rependimento e súplica, pedindo concerto. Um anjo enorme com sua 

espada girou sobre a terra daquele lugar enquanto orávamos. 

“Portal da Revelação” – Oramos pedindo a Deus que se abrisse o 

“Portal da Revelação” e que a Luz de Cristo refletisse sobre todas as 

nações da terra. Anjos desceram daquele portal aberto e demarcaram o 

território no contexto espiritual. 
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Capítulo 39 

No Mar Morto 

- Um novo comando de Deus 

“Como um cacho de Chipre nas vinhas em En-Gedi, é para mim o 

meu amado.” (Ct 1:14) 

Que exuberante é o mar morto! Uma paisagem diferente do Brasil. 

Suas tamareiras e montanhas  quase sempre sem vegetação 
 encantavam o nosso olhar. 

Nota: O Mar Morto tem esse nome devido a grande quantidade de sal por ele 
apresentada, dez vezes superior à dos demais oceanos, o que torna impossível qual- 

quer forma de vida - flora ou fauna - em suas águas (...) A designação de Mar Morto só 

passou a ser utilizada a partir do século II da era cristã. Ao longo dos séculos anteriores, 
vários foram os nomes pelos quais era conhecido, entre outras fontes, a Bíblia Sagrada, 

concretamente alguns dos Livros do Antigo Testamento. Assim, nos Livros Genesis 14:3 

e Josué 3:16 aparece com o nome de Mar Salgado. Com o nome de Mar de Arabá 
aparece em Deuteronômio 3:17 e em II Reis 14:25. Já em Joel 2:20 e Zacarias 14:8 surge 

como Mar Oriental. Fora da Bíblia Sagrada, Flávio Josefo chamou-lhe Lago de Asfalto e 
o Talmude designou-o por Mar de Sodoma, Mar de Lot entre outros nomes que ele 

recebeu. (Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_Morto>) 

Enquanto ceávamos no SPA Clube 

- Mar Morto 

Na penúltima noite naquele lugar maravilhoso... depois de um dia de 

lazer... percebi que ao nosso lado no quarto estava um anjo, e veio do céu 

uma  grande águia contendo em seu bico três alianças para nós três. 

Imediatamente, o Espírito Santo tomou-me em línguas estranhas e inter- 

pretação. 

Junto com as alianças celestiais recebemos “armas de guerra” como: 

uma “luneta de sete graus em sete escalas” que foi entregue pelo anjo a 

uma das irmãs em Cristo para que a mesma pudesse ver a distância 

(obter discernimento, no reino do espírito, sete vezes mais). 

Enquanto ela recebia a “Luneta celeste” fui tomada numa língua dife- 

rente e sabia que meu espírito estava sendo usado pelo Espírito Santo 
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para passar comandos de guerra aos anjos-águia e anjos-leões que esta- 

vam naquela dimensão. 

A outra irmã recebeu “três cintos célicos” acoplados em um, feito de 

couro dourado. Apareciam mesclado entre si os quatro seres viventes do 

céu. Este cinto ao ser girado mediante orientação do Espírito Santo mar- 

ca tempo para acontecimentos proféticos. 

Assim ouvia: 

“- O útero espiritual dela é um portal da adoração onde se estabelece 

a vontade de Deus. Por isso recebe de Deus o desvendar do controle do 

tempo”. O interessante foi que esta irmã pastora confirmou que já estava 

tendo experiências similares, em que o Espírito Santo lhe ensinava a orar 

estipulando o tempo para acontecer. 
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Capítulo 40 

Somos Portais de Deus 

“Levantai ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas eter- 

nas, e entrará o Rei da Glória”. (Sl 24:9) 

Recebi também uma arma espiritual muito interessante!!! Ela contin- 

ha vários foguetes portáteis para demarcar territórios para o reino de Deus. 

Durante o mover da ceia presenciei quatro anjos cavaleiros com qua- 

tro bandeiras enormes e entre eles um general dos céus de fardagem 

vermelha bordada em fios de ouro. Era o mesmo que estava dentro do 

aeroporto de Israel quando chegamos. 

Também revelou-nos o Senhor que ao chegarmos “num monte” Ele 

nos apresentaria um grande sinal e se manifestaria surpreendentemente 

a uma das irmãs. A mesma havia pedido ao Espírito Santo que lhe permi- 

tisse ver a “Nova Jerusalém Celestial”, em arrebatamento de espírito. Tam- 

bém solicitou um sinal de Deus: queria ver o arco celeste (arco da aliança 

com sete cores). Não estava chovendo quando pediu; mas no dia seguinte, 

como confirmação de Deus de que estávamos cumprindo com 

os seus comandos estipulados para aquela ocasião,o arco celeste surgiu. 

Outra revelação permitiu-nos o Senhor enquanto orávamos: Via que 

nós três estávamos num lugar mais elevado de um vale, e dali subíamos 

uma escada que dava até os céus (descreverei a respeito mais à frente). 

Nas areias do Mar morto, junto com os anjos de Deus, instalamos a 

“Torre da Vida” (profetizamos vida e ressurreição, em Jesus). Pela fé pe- 

dimos também a Deus que seus anjos colocassem duas bandeiras do 

Avivamento. 

Após anoitecer, já no hotel, sonhei com a torre que foi instalada. Era 

toda redonda como que de vidro. Além das nuvens era a sua extensão, da 

terra até os céus, e se aprofundava terra adentro... até as profundezas do 

mar. E então, havia uma enorme rede colocada pelos anjos de Deus. Os 

céus relampeavam e trovejavam... uma guerra travada nos ares aconte- 

cia. E assim, vi que no reino do Espírito ocorria uma mudança. E parte do 

Mar morto tornava-se vida. Muitos peixes saudáveis pulavam. Ao acordar 

alegrei-me com mais uma confirmação de Deus Pai. 
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40.1 - Vale do Megiddo 

DEUS É FIEL, e a sua aliança é perpétua. No dia seguinte fomos 

surpreendidas pelo guia turístico, quando falou-nos que havia mudado o 

roteiro da viagem e que naquele dia iríamos para o vale do Megiddo e o 

Monte Carmelo. 

Nota: 

1. Megiddo é uma colina em Israel perto do moderno povoamento de Megiddo, conhe- 
cida por razões teológicas, históricas e geográficas. Nos tempos antigos Megiddo 

era uma importante cidade-estado. É também conhecida como Tel Megiddo (hebreu) 
e Tell al-Mutesellim (arábico). De acordo com algumas interpretações da bíblia cristã 

este lugar será onde ocorrerá o Armagedom ou a batalha final entre as forças da 

luz lideradas por Jesus Cristo e as forças das trevas lideradas por Satanás ou Anti- 
Cristo depois do Fim dos Dias. 

*Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Megiddo_(Israel) 

2. O Armagedom ou Har–Magedon é identificado na Bíblia como a batalha final de Deus 
contra a sociedade humana iníqua, em que numerosos exércitos de todas as na- 

ções da Terra encontrar-se-ão numa condição ou situação, em oposição a Jeová e 

seu Reino por Jesus Cristo no simbólico "Monte Megido". Segundo Jeremias 46:10, 
essa guerra será perto do rio Eufrates. A região do Vale do Megido, também chama- 

do nas Escrituras Hebraicas de "vale da decisão" (segundo Joel 3:14), ou "vale de 
Jeosafá" (Joel 3:2), (...). 
*Fonte: (http://pt.wikipedia.org/wiki/Armagedom) 

3. Monte Carmelo é uma montanha na costa de Israel com vista para o Mar Mediterrâ- 

neo. O seu nome (Karmel) significa "jardim" ou "campo fértil". A grande cidade 
israelita de Haifa localiza-se parcialmente sobre o Monte Carmelo, além de algumas 

outras cidades menores, (...) Este se trata do local onde se deu o duelo espiritual 
entre o profeta Elias e os profetas de Baal. (I Reis 18: 22- 46). Foi no Monte Carmelo 
que Elias provou aos homens que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, e não 
Baal. 

(Fonte: <pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Carmelo_(Israel)> 

A caminho para o Vale do Megiddo... 

Uma neblina começou lentamente... e de longe avistávamos o arco 

celeste (Gn 8:16). Uma alegria inexplicável envolveu-nos! Lembrávamos 

do sinal solicitado, no dia anterior. Mas... algo ainda estava por vir. 

Ao chegarmos num local no vale do Megiddo, junto às ruínas da 

cidade antiga, notamos que ali havia ruínas de uma escadaria. Também, 

logo adiante havia uma escada de madeira. Lembrei-me da visão proféti- 
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ca que tive no dia anterior ainda no hotel, como já mencionei. Então 

subimos aquela escada e voltada para o vale do Megiddo, oramos. 

Antes mesmo de realizarmos atos proféticos, a  pastora na qual o Se- 

nhor dissera no dia anterior que lhe concederia uma experiência sobrena- 

tural, enquanto orava pedindo para ver a “Nova Jerusalém Celestial”, a 

mesma, emocionada disse: 

“- Eu estou vendo!!! Estou vendo!!! Eu subi uma escada celeste e veio 

até a mim um Príncipe de coroa e outros dois seres celestes de vestes 

brancas! O Príncipe está convidando-me a entrar...estou vendo também 

um grupo de remidos de branco pela cidade!!! Estou vendo a cidade!!! As 

construções são como que de mármore com frisos de ouro, nas janelas e 

portas!” 

E assim descreveu detalhes da cidade com suas cúpulas e colunas 

arredondadas e revestidas em ouro puro, dos lagos, das piscinas e fontes 

de mármore com bordas em ouro... ela chorava de alegria...impactada. 

Mesmo felizes com o arrebatamento da pastora, não demoramos, 

pois, precisávamos ir até o Monte Carmelo. E, após orar solicitamos ao 

Senhor dos Exércitos que autorizasse os seus anjos para abrirem ali o 

“Portal da Vitória”; certo de que já acompanhara conosco os quatro cava- 

leiros com bandeiras, os quais foram para os quatro cantos do Vale do 

Megiddo. 

Depois... à noite em outro hotel em Tiberíades - Mar da Galiléia, esta 

irmã em Cristo foi conduzida outras vezes à “Nova Jerusalém celestial” e 

descreveu detalhes do interior das mansões celestiais. 

40.2- No monte Carmelo e monte Tabor 

- Deus nos deu outro sinal 

Maravilhadas ficamos ao chegar ao Monte Carmelo e avistar o vale! 

Perplexas nós ficamos ao perceber que entre o Monte Carmelo com vista 

para o Monte Tabor, com maior nitidez estava o arco da aliança, com 

suas sete cores. Lindo!!! Lindíssimo!!! O Senhor cumpriu com sua pro- 

messa, uma vez que a irmã pastora havia solicitado este sinal, na noite 

anterior. 

Com vista para o vale, oramos ao Senhor para que os anjos instalas- 

sem no Monte Carmelo a “Torre do Fogo”, e, entre o Monte Carmelo e o 

Monte Tabor, junto ao arco celeste da aliança, pedimos a instalação do 

“Portal do Arrebatamento”. Ficamos emocionadas e certas do sinal da 

fidelidade de Deus. Deus fez uma aliança com a igreja fiel (Noiva), na face 
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da terra: Jesus, o Noivo amado virá até às nuvens para buscá-la. Ora vem 

Senhor Jesus, vem buscar a sua Noiva. (I Ts 4:16-17). 

Ao digitar esta parte lembrei-me, novamente, da revelação concedida 

pelo Espírito Santo de Deus passadas através de dois profetas, em vi- 

sões similares, em que eu “receberia num monte em Israel, das mãos de 

um anjo de Deus, um envelope selado com o anel de Jesus”, o qual 

abriria. 

Nota: “Monte Tabor é uma alta colina da Galiléia, na secção leste do vale Jezreel, 17 
km a oeste do Mar da Galileia, como o topo à cota de 575 metros acima do nível do mar. 
Muitos acreditam que foi no topo deste monte que, segundo os Evangelhos do Novo 
Testamento da Bíblia, terá ocorrido a transfiguração de Jesus Cristo, sendo por isso 
considerado como um dos lugares místicos da Terra Santa, ligado ao culto da Transfigu- 
ração, particularmente reverenciado pelas igrejas orientais, nomeadamente pela Igreja 
Ortodoxa Grega. É também conhecido como (...) Monte da Transfiguração". 

(Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Tabor) 
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Capítulo 41 

No Mar da Galiléia 

Abrimos nos ares celestes do Mar da Galileia, o “Portal da Rede” e a 

“Torre da Multiplicação dos Peixes” (almas rendidas a Cristo). 

Galiléia  é uma região do norte de Israel situada entre o mar Mediterrâneo, o lago de 
Tiberíades e o vale de Jezreel. É uma região de colinas, entre elas o célebre monte Tabor 
(...) É uma encruzilhada de caminhos entre as planícies mediterrâneas e os desertos do 
leste do rio Jordão. (...) Nos tempos de Cristo a região incluía a parte setentrional da 
Palestina, a oeste do Jordão e ao norte de Samaria. Dividia-se em Alta e Baixa Galileia. 
(...) Jesus nasceu em Belém, na província da Judéia, porém viveu sua infância e adoles- 
cência em Nazaré, na Galiléia. Todos os seus apóstolos, exceto Judas Iscariotes, que 
era da Judéia, nasceram na Galiléia. (...) Jesus passou a maior parte da sua vida terrena 
na província da Galiléia. 

(Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Galiléia_(região)>) 

41.1- Cafarnahum 

Abrimos o “Portal dos Mistérios da Palavra às Nações” e a “Torre da 

Consagração”. 

Nota: “Cafarnaum, (...) é uma cidade bíblica que ficava na margem norte do Mar da 
Galiléia, próxima de Betsaida (terra natal de Simão Pedro) e Corozaim. (...) O fato de 
possuir uma alfândega (Mateus 9:9) e uma guarnição romana sugere que se tratava de 
uma cidade fronteiriça entre os estados de Filipe e Herodes Antipas. O capitão da 
guarnição mostrou-se particularmente amistoso para com os judeus, construindo-lhes a 
sinagoga (Mateus 8:5-13; Lucas 7:1-10). 

“Jesus realizou vários milagres em Cafarnaum (Mateus 8:5-17; Marcos 1:21-28; 
Marcos 2:1-13; João 4:46-54; etc.) e aí ensinou frequentemente (cf. João 6:24-71; 
Marcos 9:33-50). Na verdade, ficou conhecida como o seu quartel-general e foi chama- 
da a sua cidade (Mateus 9:1; cf. Marcos 2:1). Contudo, apesar do real impacto do seu 
ministério entre o povo, este acabará por se afastar; por isso, Jesus predisse a comple- 
ta destruição da cidade (Mateus 11:23-24; Lucas 10:15). 

(Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cafarnaum) 
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Capítulo 42 

A cidade de NAZARÉ 

“(...) maior cidade do distrito Norte de Israel. Também funciona como 

uma capital árabe para os cidadãos árabes de Israel que constituem a 

vasta maioria da população local.  No Novo Testamento, a cidade é des- 

crita como a terra onde Jesus passou sua infância, e por este motivo é 

um centro de peregrinação cristã, com muitos santuários celebrando as 

associações bíblicas”. 

(Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Nazaré_(Israel)> 

Instalamos juntamente com os anjos de Deus a “Torre da fé em Yeshua 

Ha Mashiach / Jesus o Messias”, próximo a um estabelecimento público. 
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Capítulo 43 

Rio Jordão 

Uma paz arrebatadora envolveu-me ao chegar às águas do Rio Jordão. 

Relembrar que a Pomba (o Espírito Santo) desceu ali quando Jesus foi 

batizado foi mesmo fascinante, pois sabia do grande “Portal Celeste”, 

existente ali. 

Instalamos a “TORRE DA CURA ÀS NAÇÕES” e a “TORRE DO BA- 

TISMO COM ESPÍRITO SANTO A TODOS OS POVOS”. Profetizamos 

porção dobrada do Avivamento a todos os fiéis da terra que com sinceri- 

dade adentrarem naquela água. 

Nota: “O Rio Jordão - Nasce na encosta do monte Hérmon, atravessa os Lago Hulé 
e segue depois até ao Mar da Galileia, para desaguar, ao fim de mais 112 km, no Mar 
Morto. A nascente situa-se na Jordânia e, a poente, a Samaria (...) O povo de Israel 
atravessou o rio a seco segundo o Livro de Josué (cap.3), da Bíblia Hebraica. Também 
foi atravessado a seco por Elias e Eliseu. Por intermédio de Eliseu, segundo a Bíblia 
Hebraica, houve dois milagres no Jordão: a cura de Naaman por ter mergulhado sete 
vezes no rio; e fez flutuar um machado (II Reis 5:14, 6:6). De acordo com os Evangelhos, 
João Baptista desenvolveu a sua  pregação nas proximidades do Jordão, onde Jesus foi 
batizado e não terá sido longe daí que decorreu o período das suas tentações. Hoje em 
dia é uma das maiores fontes de água de Israel. 

(Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jordão)> 
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Capítulo 44 

JOPE (Jaffa) 

“PORTAL DA GLÓRIA VISIVEL DE DEUS”, “PORTAL DA RESSUR- 

REIÇÃO E VIDA”, “TORRE DO ARREPENDIMENTO E OBEDIÊNCIA 

A VOZ DE DEUS” E “TORRE DA REVELAÇÃO PARA OS GENTIOS” 

Nota: “Jaffa (...) é uma antiga cidade portuária de Israel, que é tida como uma das 
mais antigas do mundo. A partir de 1950, Jaffa foi incorporada a Tel Av iv, (...) Jaffa foi 
famosa pelo porto antigo e pelo centro histórico, de qual o profeta Jonas saiu para Társis 
de barco e foi engolido pelo peixe grande. O nome significa, em língua hebraica, "bela". 
(...) No novo testamento (Atos 9:36-42) registra-se a obra assistencial de TABITA (Dorcas), 
a morte da mesma e sua ressurreição por intermédio de Pedro. Nesta cidade o apóstolo 
Pedro estando hospedado na casa de um amigo chamado, Simão (o curtidor), teve a 
visão de um lençol que desceu do céu por três vezes, onde uma voz disse-lhe "Pedro, 
mata e come" ao que respondeu: "nunca coloquei na minha boca nada imundo ou 
impuro". Pedro entendeu posteriormente que (...) o Evangelho também deveria ser leva- 
do a outros povos, aos gentios. Em seguida ele recebe a visita de homens enviados por 
um centurião romano de nome Cornélio que o esperava em Cesaréia (60 km ao norte) 
para que lhe falasse das coisas de Deus. Ele obedeceu ao chamado, levando consigo 
uma comitiva e encontraram em Cesaréia, Cornélio e toda a sua parentela ávidos em 
saber as boas novas de salvação em Cristo Jesus”. 

(Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Jaffa)> 

Foi aprazível caminhar pela cidade de Jaffa e relembrar fatos bíblicos 

como, a obra de Dorcas. Estivemos frente à casa de Simão o curtidor,  

(Atos 9:32-43) abrimos nos ares sob a direção do Espírito Santo o “Portal 

da Ressurreição e Vida plena em Jesus” estando ali conosco um imenso 

arcanjo de Deus. Também, ao relembrarmos o ocorrido com Pedro a res- 

peito da “visão do lençol que desceu do Céu” (At 10:9-48), pedimos a 

Deus a instalação da “Torre da Revelação para os Gentios”. Pois como 

Noiva desejamos que o evangelho de Jesus se espalhe rapidamente so- 

bre a face da terra. 

Também foi fascinante relembrar a história do profeta Jonas (Jn 1-2) 

ao ter sido vomitado pelo grande peixe ali naquela praia, após três dias 

dentro de suas entranhas. Então, próximo ao memorial feito naquela ci- 

dade a este respeito, pedimos ao Senhor, que seus anjos instalassem a 

“Torre do Arrependimento e obediência a voz de Deus”. 

Como foi marcante vivenciarmos aqueles momentos em Jope! Tive- 

mos o privilégio reservado por Deus, de participarmos de uma ceia profé- 
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tica com uma judia/brasileira (nossa guia). Digo ceia profética por tratar- 

se de comunhão entre uma judia e nós, representantes da noiva de Je- 

sus. Desejamos intensamente que os judeus contemplem a Luz de Judá 

(Jesus Cristo – Yeshua Ha Mashiach) e confessem que Ele já nasceu, 

morreu e ressuscitou. Que vejam o relâmpago (a luz - o Messias) e ou- 

çam o trovão (voz profética). Muitos anjos estavam presentes enquanto 

ceávamos e um memorial foi registrado. (Ml 3:16; Ex 12:14) Aleluia!!! 

Estivemos também no “Museu da Diaspora”, em Tel Aviv e oramos 

declarando a abertura do “Portal do Retorno – Memorial do amor”. 

Nota: “Beit Hatefutzot (o Museu da Diáspora), fundado em 1978 e localizado no 
campus da Universidade de Tel Aviv, usa técnicas modernas e dispositivos áudios- 
visuais para traçar a história das comunidades judaicas da Diáspora através dos sécu- 
los e em todo o mundo”. 

(Fonte: <www.mfa.gov.il/MFAPR/.../CULTURA-%20Museus-)> 
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Capítulo 45 

Tel Aviv - O Portal Central 

Nota: “Tel Aviv foi fundada em 1909 nos arredores da antiga cidade portuária de 
Jaffa. (...) A Cidade Branca de Tel Aviv, que foi considerada um Patrimônio Mundial pela 
UNESCO em 2003, dispõe da maior concentração do mundo de edifícios de estilo moder- 
nista.(...) Tel Aviv é classificada como uma cidade global beta  além de ser um importante 
pólo econômico e a cidade mais rica de Israel, abrigando a Bolsa de Valores de Tel Aviv 
e muitos escritórios de empresas e centros de pesquisa e desenvolvimento. (...) é a 
capital financeira do país e um grande centro de artes cênicas e de negócios. A área 
urbana de Tel Aviv é a segunda mais rica do Oriente Médio, e está classificada entre as 
42 cidades globais de 2008, pelo Foreign Policy Global Cities Index (...)”. 

(Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv>) 

“Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. 

Contigo também Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada 

um conforme o seu procedimento” (Sl 61:11-12). 

Grande temor eu tive naquele lugar! O Espírito Santo nos pediu algo 

muito forte. 

Por isso, querido(a) leitor(a), peço-te que pare um pouquinho de ler e 

ore pedindo a cobertura e proteção do sangue de Jesus sobre sua vida. 

Sei que para chegar até aqui nesta leitura profética,  você teve  

muita fé,para crer no sobrenatural de Deus. Caso tenha lido apenas por 

curiosidade, que o Espírito Santo de Deus possa completar a boa obra 

em tua vida. 

Já nos últimos dias em Israel retornamos para Tel Aviv, para o mesmo 

hotel do início. Um local aconchegante e muito bonito. Ficamos desta 

vez, hospedadas no décimo segundo andar e entendemos depois o por- 

quê, dada manifestações do Espírito Santo. 

No penúltimo dia em Israel, ao refletir a respeito de todos os atos 

proféticos realizados em vários lugares no Estado, fui acolhida pela voz 

do Espírito Santo quando me disse assim: 

“- Aqui, em Tel Aviv se instituirá o Portal Central.” 

“- Como assim, Senhor? – indaguei. Por que não foi em Jerusalém, 

na cidade antiga?” 

Novamente ouvi: 
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“- Tel Aviv é um grande centro mundial. Grandes decisões são toma- 

das aqui, em prol do governo do anticristo. É necessário que vocês, re- 

presentando a Noiva de Jesus Cristo, neste comando, liberem verbal- 

mente a palavra para a abertura do „Portal Central”. 

Continuou a abrir os meus olhos espirituais... 

“-Filha, observe ao seu redor e veja onde coloquei vocês”. Comecei a 

observar o contexto territorial/espiritual e arquitetônico ao redor daquele 

hotel e percebi o quanto era profético estar no 12º andar (*doze tipifica o 

número da igreja – doze apóstolos). 

Meu temor aumentou tremendamente, pois sabia que a guerra no 

reino do Espírito era de alto nível. Não podíamos errar e nem ser ingênu- 

as. Precisávamos estar totalmente no centro da vontade de Deus. E, 

mesmo sabendo dos guerreiros intercessores no Brasil que por nós guar- 

davam em vigilância e tendo nos preparado espiritualmente em consagra- 

ções e jejuns para esta viagem, decidimos (direcionadas pelo Espírito 

Santo) que, após o café da manhã ficaríamos em consagração até as 

vinte e uma horas da noite, horário elegido pelo Senhor para abrir o Portal 

Central e instalar sete torres. Também, de três em três horas ceamos 

com o Senhor, totalizando-se em quatro ceias. 

Ah! Como foi impactante os moveres celestiais naquela noite! Ao 

cearmos já entregando o propósito de consagração daquele dia, senti- 

mos a presença soberana e respeitável do “Senhor dos Exércitos”. 

Tudo de repente clareou intensamente... uma abertura enorme de luz 

surgiu nos ares celestes nas dimensões de Tel Aviv. Incontáveis exércitos 

de anjos estrategistas do reino de Deus se posicionaram ao redor. Alguns 

em movimentos e outros assentados em andares circulares e gradativos. 

Estava acontecendo ali uma importantíssima “Assembleia Solene 

Celestial”, com estratégias de Avivamento às nações da terra. Havia um 

mover impressionante nos céus... era como se aguardassem com gran- 

de expectativa aqueles momentos já estabelecido pelo Grande Eu Sou. 

Ao mesmo tempo inundava em meu ser uma alegria extraordinária e vito- 

riosa, pois tínhamos entendido o querer de Deus. 

Na última das arquibancadas gradativas daquele ambiente, mais pró- 

xima ao céu dos céus estavam os vinte e quatro anciãos, e, além... bem 

além, estava o resplendor do trono de Deus e do Cordeiro. 

Eu observava cada detalhe e a grandeza dos exércitos de Deus ali. 

Cada qual com suas funções, armas e vestimentas. O Cordeiro de Deus 

com seus sete chifres e sete olhos estava naquele comando conosco. 

Foi então que ouvi novamente o Espírito Santo falar comigo: 
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“- Chegou o momento, como Noiva do Cordeiro de Deus (Jesus) libe- 

re a palavra para que se abra o Portal Central e tudo se romperá. Um novo 

Tempo haverá”. 

Foi tão fantástico o que senti e presenciei! Era como que uma pelícu- 

la se rompendo naquela dimensão celestial entre os céus e a terra. E o 

clarão intenso vindo do Portal do Céu inundou as dimensões terrenas. 

Então, romperam-se as dimensões do céu e da terra tornando-se definiti- 

vamente uma só ligação (Foi assim que discerni). O “Portal Central” esta- 

va aberto. Foi tremendamente maravilhoso estar vivenciando o sobrenatu- 

ral de Deus! Uma experiência incontestável. 

O clarão cada vez mais nítido ficava. Então, O Senhor dos Exércitos 

com sua roupagem escarlata bordada em fios de ouro, desceu pelo portal 

aberto vindo até onde estávamos ajoelhadas durante a ceia das vinte e 

uma horas. Ele selou nossas mãos, com o brasão do Seu exuberante 

cinto. Sentimos fisicamente nossas mãos esquentarem como chamas 

calorosas. Depois, ele retirou o Seu capacete, colocou sobre nós e nova- 

mente colocou na sua cabeça. Calçamos os seus sapatos e recebemos 

uma unção especial ao lançar sobre nós sua capa de proteção.  Ele 

selou também com o seu “brasão de ajuste”, a terra e em seguida subiu 

novamente para as dimensões celestiais. Carruagens de fogo estavam 

ao redor, e também inúmeros anjos guerreiros, além dos anjos-leões cujos 

olhos são como labaredas de fogo, escalados pelo Senhor a nos proteger 

durante o retorno para a nossa nação amada (Brasil). 

Milhares de milhares de anjos guerreiros do exército da “Cavalaria 

Real do Céu” estavam ao redor, dentre os exércitos subordinados aos 

oficiais generais das cento e vinte patentes. E nas arquibancadas celes- 

tes estavam também os “Setenta líderes do Avivamento dos exércitos do 

Céu”, além de vários arcanjos de Deus. Que deslumbramento!!! 

Diversos anjos com bandeiras demarcaram territórios em pontos es- 

tratégicos em toda Tel Aviv, e outros foram estrategicamente enviados 

para os quatro cantos de Israel. 

Inúmeras tochas de Avivamento foram colocadas por anjos em pon- 

tos estratégicos. Sete selos célicos nos foram apresentados, e tinham 

ligação com as “Sete Torres do Avivamento” que instalamos juntamente 

com os anjos de Deus, ao redor do “Portal Central”. 

A cada selo aberto nos era revelado o nome de cada torre a serem 

instaladas ao redor do “Portal Central” junto à “Guarda de Israel”, sendo 

que os mesmo, entre outros nos foram apresentados selados ainda no 

Brasil, em visões proféticas. 

1ª Torre: designada ao exército da “Guarda de Israel”, por ser esta 

torre a “Porta de entrada para o Portal Central”; 
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2 ª Torre: designada  ao exército “Labaredas de fogo”. 

3ª Torre: ao exército “Estrela de Davi”; 

4ª Torre: ao exército “Estrela da Manhã”; 

5ª Torre: estipulado para o exército da “Sentinela” (atalaias); 

6ª Torre: ao exército 33 (que lutam contra as artimanhas da Nova 

era). 

7ª Torre: designados aos leões velozes de asas. 

Fiquei um tanto assustada quando a película das dimensões, celes- 

te e terrena se rompeu, pois o anjo do Senhor colocou-me dentro de um 

objeto voador futurista e adentramos as profundezas das trevas. Havia um 

comando celeste e uma proteção espiritual sobre mim, designada pela 

Sala do Trono. E à medida que me aprofundava naquela missão, eu ob- 

servava que tanto a vegetação da terra quanto lagos e oceanos estavam 

suspensos. Estava para mim, fora da lógica humana e terrestre ver, como 

eu estava vendo, pois outras vezes em que meu espírito foi arrebatado eu 

via a terra de cima para baixo e não daquela maneira estranha. 

Então, percebi que naquela dimensão estava uma “potestade malig- 

na do Vento”. Seu semblante era de fúria e confusão. 

O Espírito Santo me acalmou carinhosamente, dizendo-me: 

“- Passou Deus a observar a terra em busca dos que tivessem cora- 

gem, por amor ao Seu nome, de se arriscar instalando estas torres e 

abrindo os portais celestiais. A fé supera a loucura (*para o homem natu- 

ral). Muitos foram sondados em seus corações e encontrados em falta. 

Estou te fortalecendo neste momento.” (Eu precisava mesmo ser 

fortalecida, pois estava sob algumas retaliações, no Brasil). 

Ainda com o anjo do Senhor aprofundamos mais nas trevas. Algo 

seria revelado. Notei então, que embaixo havia um enorme castelo malé- 

fico, cheio de caras de bode (estávamos invisíveis no reino do espírito). 

Adentramos por um túnel tenebroso e secreto. Havia ali como que televi- 

sores e telões computadorizados em alta tecnologia contendo estrategi- 

camente o mapeamento de toda a Terra, para o “Controle Total do 

anticristo”. Foi horripilante ver e saber que a realidade é muito triste: A 

humanidade caminha para a destruição, e mesmo assim poucos clamam 

pela volta do Messias. Muitos estão dormindo e acomodados. É tempo 

de clamar por salvação e avivamento, é tempo de profetizar, é tempo de 

anunciar o arrebatamento. ORA VEM SENHOR JESUS, VEM BUSCAR 

A SUA NOIVA (igreja)! Manifeste a Sua Glória! Reine em nós, Senhor!!! 

Venha o Teu Reino, seja feita a Sua vontade, ASSIM NA TERRA COMO 

NOS CÉUS. Amém. 
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Ao retornarmos para o Brasil o Senhor nos protegeu carinhosamente 

e novos comandos Ele me concedeu. 
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Capítulo 46 

Encontro com os patriarcas: 

Abraão, Isaque e Jacó 

“Mas vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e assentar- 

se-ão à mesa com Abraão, Isaque, e Jacó, no reino dos céus; (Mt 8:11) 

Era tarde da noite, estava realizando algumas correções neste livro 

quando meu Ser foi envolvido por uma paz inexplicável...continuei a ler, 

quando novamente senti vibrações do Céu. Então, parei e atentei-me para 

o anjo de cabelos encaracolados que tocara meu ombro. Meus olhos 

espirituais abriram-se, e percebi que na dimensão do portão de minha 

casa estava uma carruagem reluzente com seus quatro cavalos brancos. 

Vieram com aquele anjo, três patriarcas da bíblia: Abraão, Isaque e Jacó 

(Israel). 

O anjo disse-me: 

“- Você orou pedindo a Deus para encontrar com Abraão. Sua solici- 

tação foi atendida. Os três patriarcas foram liberados pelo Senhor a ti 

conduzir nesta nova viagem ao Reino de Deus. Venha! 

Alegremente abracei fortemente os patriarcas. Fiquei vislumbrada com 

as doze pedras reluzentes das vestes de Jacó (Israel)! Seus rostos glori- 

ficados brilhavam intensamente. 

Abraão, que atentamente me observava, disse-me: 

“- Achaste graça diante do Pai com o teu pedido, por isso estamos 

aqui. Trouxe para ti um selo. És bendita. Vinde e contemplai as belezas 

do Reino de Deus. 

*O “Selo de Abraão”, no formato de uma chave feita de ouro, fixado 

em sua mão direita como um sinal, seria colocado na minha mão, selan- 

do-a. 

Naquela dimensão espiritual, entrei na carruagem com eles e rapidamente,  
numa velocidade  

indescritível, como num piscar de olhos, chegamos à entrada de um imenso  
portão do Céu.  

Um som festivo podia-se ouvir antes mesmo de adentrarmos o portão.  
Estava acontecendo uma celebração especial.  

O “Selo de Abraão” que recebi em minha mão direita permitiu-me  
ingressar naquela festividade celeste. 
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Um grandioso coral de remidos e de anjos nas arquibancadas circu- 

lares em degraus, daquele “anfiteatro celeste”, entoava louvores ao Gran- 

de Eu Sou. E no alto e sublime trono, logo após a grande escada, estava 

o Senhor, Rei da Glória (Sl 24), com seu esplendor majestoso. Serafins 

estavam com Ele. 

Junto com os patriarcas subi aquela escada central. Abraão condu- 

zia-me segurando minha mão. Levou-me até a presença Do que estava 

assentado no trono e colocando-me à Sua frente o brilho refulgente abran- 

geu-me. Palavras inefáveis saiam de sua voz, como raios, adentrando em 

meu espírito. O poder derramado de Sua glória foi tão sublime, que ao 

piso vitrificado fui lançada. 

Abraão, Isaque e Jacó, alegravam-se com aquele operar divino. 

Percebi que enquanto o Senhor falava comigo, ouve silêncio...os an- 

jos e remidos atentamente ouviam. 

Ao descer as escadas com Abraão rumo à parte plana daquele anfi- 

teatro do Céu, de onde se podiam ver as arquibancadas circulares, de 

baixo para cima, eu notei que o anjo Gabriel ao meu lado também estava. 

Minha vestimenta espiritual reluzia diferente, num brilho tão forte ao ponto 

de atrair minha atenção. 

Surpreendida fiquei quando inúmeras crianças remidas de vestes bran- 

cas como a neve, correram ao nosso encontro abraçando-nos. Tanto Gabriel, 

quanto Abraão e eu abraçávamos e beijávamos aquelas crianças alegre- 

mente. Elas davam-me boas vindas. E todos aplaudiam aquele encontro 

celestial. Uma alegria sem igual comparação! 

Percebi o quanto Abraão é querido e honrado no Céu. 

De repente, ouvimos o toque de duas trombetas. Dois anjos, um de 

cada lado do trono tocou. Naquele instante, todos os remidos e anjos se 

prostraram lançando-se sobre seus rostos. 

O que Estava assentado no trono levantou-se e caminhou entre os 

participantes. Por onde passava e tocava remidos estremeciam pelo po- 

der da Sua presença gloriosa. 

Era sensacional estar naquela celebração, embora chegasse o tem- 

po determinado pelo Senhor para eu retornar à dimensão terrena. O anjo 

de cabelos encaracolados que me levara aproximou-se e segurando mi- 

nha mão conduziu-me à saída. 

Acenei para todos, e mesmo rumo à saída não resistia em olhar para 

trás. Os patriarcas parados me olhavam enquanto partia. Após passar 

pelo portão imenso estavam a minha espera, Moises e Elias. Num gesto 

carinhoso de despedida, eles beijaram minha testa encorajando-me a 

prosseguir. Entrei na carruagem junto com o anjo que me levara àquela 

festividade do Céu, e retornei. 
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Em minha casa, chorava emocionada com o que me sucedera. 

No dia seguinte senti de compartilhar com uma irmã em Cristo este 

arrebatamento de espírito. Orei ao Senhor pedindo uma palavra que con- 

firmasse. Precisava saber se meu desejo estava segundo a vontade de 

Deus. 

Ao abrir a palavra estava escrito: 

“Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescre- 

veu para mil gerações; 

Da aliança que fez com Abraão, e do seu juramento a Isaque; 

O qual também a Jacó confirmou por estatuto, e a Israel por aliança 

eterna, 

Dizendo: A ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança.” 

(I Cr 16:15-18) 

Então liguei para a irmã em Cristo que reside em outro estado do 

Brasil e narrei este episódio. 
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Capítulo 47 

A Noiva de Jesus está 

em trabalho de parto 

O despertar para o Avivamento é como uma criança que está sendo 

gerada. E para que haja o nascimento é necessário passar pelo processo 

de dar a luz, com isso sentimos dores (choro, quebrantamento, interces- 

são, jejum...). 

“Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que 

Cristo seja formado em vós”; (Gl 4:19) 

“(...) Assim como as dores de parto, a criança do Avivamento nasce- 

rá; e a igreja fiel já está em trabalho de parto, e do pé direito (Brasil), 

muitos „missionários do Avivamento‟ sairão às nações”. 

Nota: Saiba mais, leia o Livro: “Carta de Jesus para sua Noiva – Memoráveis 
Arrebatamentos”, no segundo capítulo página 43. 

NOIVA DE JESUS (igreja fiel) 

“Não temas, porque Eu sou contigo; não te assombres, porque Eu 

sou teu Deus; Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da 

minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que 

se indignaram contra ti; (...) Porque Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela 

tua mão direita; e te digo: Não temas, eu te ajudo. Abrirei rios em lugares 

altos, e fontes no meio dos vales; tornarei o deserto em lagos de águas, 

e a terra seca em mananciais de água.” (Is 42:10, 11 e 13) 

Distribuição e convite: 

Site: www.noivadejesus.com.br / www.noivasaigda.com 

E-mails: leid_rocha@hotmail.com e noiva_saigda@hotmail.com 

Contato: (027) 3242-1572 / (027) 9254-2534 / (032) 8403 1059 

Faça o download de livros no site. 
Ouça testemunho e livros em áudio. 
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