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INTRODUÇÃO 

 

“[...] de agora em diante VEREIS OS CÉUS ABERTOS e os anjos de 

Deus subindo e descendo sobre o filho do homem.” (João 1:51) 

“[...] E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus”. (Ez 

1:1) 

“Então olhei e vi os céus abertos [...].” (Ap. 19:11) 

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

escuridão, pois com ele mora a luz.” ( Dn 2:22) 

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

homem anseio pela eternidade; mesmo assim ele não consegue 

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

 

Glorifico a Deus por oportunizar-me desfrutar de mais uma benção, 

sinalizando-me, profeticamente, a necessidade de escrever mais um 

livro: “TORRES DE AVIVAMENTO – Movimentando os anjos com a 

oração”. Neste, descrevo acerca dos comandos de Deus referentes à 

necessidade de se instalar (juntamente com os anjos liberados por Ele), 

Torres de Avivamento nas igrejas, cuja base é a intercessão. 

Neste contexto, para melhor compreensão sobre as Torres, também 

narro alguns testemunhos de igrejas e cristãos santificados que 

vivenciaram o agir do Pai durante nossos momentos de encontros, 
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propiciados por Ele (tanto em igrejas, quanto na Torre de minha casa).  

Vale salientar que, em alguns momentos relato acerca de Palácios 

Celestiais, cognominados conforme direção do Espírito Santo; dentre os 

quais tive acesso, em arrebatamento de meu espírito, para assistir as 

reuniões das assembleias dos anjos em prol do Grande Avivamento.  

Entendemos que as considerações mencionadas neste livro contribuem 

para que você leitor (a) possa entender e desenvolver melhor as 

habilidades necessárias para o pleno desenvolvimento de seu chamado: 

ser um adorador por excelência. “O Pai busca os verdadeiros 

adoradores que o adorem em espírito e em verdade”. Além de 

corroborar para que líderes de ministérios possam identificar e 

compreender melhor sobre a Torre de Avivamento, a qual foi ou será 

instalada no ministério de Deus confiado a eles. Contudo, é saliente 

destacar que se trata apenas de indicativos do Pai. O importante é a 

igreja buscar na fonte, pois o Espírito Santo é quem nos ensina todas as 

coisas. 

Obs.: Este livro, como os demais, ficará disponível em PDF no site: 

www.noivadejesus.com.br  para leitura online e/ou baixar (gratuitamente). Por isso, 

carinhosamente, solicitamos: nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida sem 

prévio consentimento da autora Uleidice Rocha.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noivadejesus.com.br/
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CAPÍTULO I 

 

UM CHAMADO PROFÉTICO DESDE 2004 

Deus usou a boca de vários profetas anunciando o meu chamado às 

Nações; o que inclui a minha família. Várias profecias já se cumpriram, 

como por exemplo, alguns países que Ele me permitiu pisar, juntamente 

com outros pastores e missionários, para testemunhar e realizar a obra 

Dele. 

 Dentre outros sinais, é de suma importância descrever um grande sinal 

dado pelo Pai, num momento de muita intimidade com Ele: 

 Em 2005, eu e minha família estávamos com líderes de uma igreja 

abençoada, numa cidade do Triangulo Mineiro, chamada Uberlândia. Foi 

um dia inesquecível para nós! O pastor daquele ministério ministrou na 

vida de meu esposo o batismo com o Espírito Santo; imediatamente ele 

caiu devido o peso da glória de Deus. A pastora sentiu de tocar a 

cabeça dele e repreender espírito de religiosidade e de intelectualidade, 

que estava impedindo que ele recebesse o dom de orar em línguas. 

Meu esposo recebeu o dom espiritual, e cheio do Espírito Santo orou 

cerca de uma hora e meia, uma língua celestial.  

Na conversa com Deus-Pai, em dados momentos do diálogo, o 

ouvíamos mencionar nomes de alguns países e continentes. Ao se 

levantar narrou que estava conversando com Deus e que Ele lhe falara 

que tínhamos um chamado às nações, dizendo-lhe os países aonde o 

ministério, confiado a nós, chegaria. Depois disso, já estive em vários 

países, além de contato com outros pastores e missionários de outros 
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países que vieram ao Brasil e o Pai me permitiu conhecê-los. Estes 

levaram unidades de livros meus, para seus países. 

Ocasionalmente, em algumas ministrações realizadas com o povo de 

Deus, o Espírito Santo nos orienta a repreender este espírito de 

religiosidade na mente de pessoas, que por muitos anos fizeram parte 

de ministérios que não buscam o batismo com Espírito Santo e com 

fogo. Assim como eu e meu esposo estávamos, outrora, com a mente 

cauterizada por preconceitos, como sepulcros caiados.   

Para nossa alegria e deleito do Pai, na maioria das vezes, a língua 

destas pessoas são destravadas e elas passam a orar em línguas 

estranhas. Lembro-me de uma irmã que, no final de um congresso de 

Avivamento, chegou chorando até onde eu estava e pediu que eu 

repreendesse este espírito na mente dela, pois já havia muito tempo 

que, constantemente, pedia este dom ao Pai e não recebera. Após orar, 

ela foi batizada pelo Espírito Santo e orou em variedades de línguas; 

além de cantar cânticos na língua dos anjos. Aleluia!  

Desde 2005, pertencemos ao Ministério “Peniel - Missão Profética do 

Espírito Santo às Nações”, dentre o qual está inserido o “Noiva Saigda”. 

Entretanto, nosso chamado nos propicia circular em ministérios 

diferenciados, com a finalidade de ativar intercessores em prol do 

Avivamento. Atualmente (2017), o Espírito Santo tem nos conduzido, 

juntamente com outros líderes de ministérios, a várias igrejas de cidades 

do Brasil e de outros países, para que, pela fé, venhamos instalar 

Portais e Torres de Avivamento (cuja base é a intercessão), também 

com a finalidade de anunciar a necessidade de vigilância e preparação 

da noiva/igreja para a volta do Noivo Jesus Cristo. 
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Conforme descrito em outros livros concedidos a mim, Deus, em sua 

infinita misericórdia, concedeu-me revelações preciosas referentes ao 

Avivamento confiado ao Brasil, através de diversos arrebatamentos em 

espírito às dimensões celestiais; o qual designou a nação brasileira 

como “o Pé direito do Avivamento” (o pé direito dá primeiro passo). 

Obs.: Para se inteirar mais acerca desta revelação, leia o livro: Carta de Jesus para 

sua Noiva - Memoráveis Arrebatamentos, capítulo II, página 37 – livro online – 

www.noivadejesus.com.br 

 O alavancar do ministério SAIGDA (uma sigla profética para a noiva de 

Jesus, que significa: SAI para o Grande Dia do Avivamento) aconteceu 

após eu escrever e lançar o primeiro livro: “Carta de Jesus para sua 

Noiva – Memoráveis Arrebatamentos”, em 2006.  

 Atualmente temos outros livros editados, neste víeis profético; os quais 

estão disponíveis no site: www.noivadejesus.com.br  Um site 

destinado à divulgação do Reino de Deus através de acesso, por 

exemplo, de livros em PDF (Português e Inglês) e em Áudios 

(gratuitamente); uma ordenação de Deus a nós: Pr. Calebe da Rocha e 

Pra. Uleidice Rocha. Consta-se também, interligadas ao site, as 

páginas: “VOZ PROFÉTICA ÀS NAÇÕES” - designada a relatos dos 

eventos proféticos, como: Congressos, Conferências e Assembleias 

Solenes de Avivamento (efetuados através de parceria com pastores); e 

“NOIVA DE JESUS”, as quais sinalizam os eventos realizados e 

anúncios de outras ministrações, a posteriori; inclusive acerca de nossas 

viagens ao exterior.  

É saliente destacar que, mediante as diversas experiências de 

arrebatamentos aos céus, permitidas pelo Espírito Santo e narradas nos 

livros: “Carta de Jesus para sua Noiva – Memoráveis Arrebatamentos”, 

“Os Segredos de Deus - Inesquecíveis Arrebatamentos” e “Face a Face 

http://www.noivadejesus.com.br/
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com Deus - De volta a casa do Pai”, o Ministério SAIGDA (SAI para o 

Grande Dia do Avivamento) já alcançou países como: Rússia (Moscou e 

Nova Sibéria) – Israel (Jerusalém e várias regiões de Israel) – Suíça – 

França – Espanha – Portugal – Itália – Alemanha – Japão - Polônia - 

Brasil – e outros; através de testemunhos, palestras, Seminários, 

Congressos, Conferências de Avivamento. Além de testemunhar acerca 

de nosso chamado, realizamos atos Proféticos em vários lugares, 

nestes países (juntamente com pastores territoriais e líderes de 

ministérios). Embora também, até este ano de 2017, já tenhamos livros 

em vários estados do Brasil e também enviados para outras nações; 

alguns através de encontros com missionários de outros países, como: 

países da África (Angola, Togo e Moçambique); EUA; Tailândia; Índia; 

Bélgica, Inglaterra, Polônia, Canadá, e outros. Além de contatos e 

acessos, via internet, mobilizado através do site; whatsapp; facebook; e 

outros (o qual propicia uma dimensão de maior alcance, destas 

revelações). 

Para que haja uma compreensão melhor desta ordenança de Deus, é 

cabível relatar que: Desde o chamado descortinado a partir de 2004, 

temos colocado a mão no arado. Sementes de Avivamento têm sido 

lançadas através de ministrações da palavra, atos proféticos e 

testemunhos. Deus trouxe a existência revelações do Capítulo II, do 

meu segundo livro: “Os Segredos de Deus – Inesquecíveis 

Arrebatamentos”, quando estive em Belo Horizonte – MG, na virada de 

ano 2008 – 2009, juntamente com meu esposo e filhos. Este episódio foi 

narrado no terceiro livro: “Face a Face com Deus – De volta a casa do 

Pai”, p.89-91 e 111-180). De lá pra cá, novos discernimentos sobre as 

revelações descritas nos livros tem chegado; muitos advindos de vários 

ministérios, através da Noiva de Jesus. O detalhe: já descritos nos livros 
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que viriam desta forma. Uma vez que eu assumi a figura representativa 

da Noiva de Jesus, nos arrebatamentos aos céus. 

Sabemos que acontecimentos desencadeados nos últimos dias 

sinalizam para o cumprimento de profecias bíblicas: prenúncios da volta 

de Jesus (Lc. 21). O Senhor Jesus nos exorta à vigilância, como atalaias 

em suas Torres de guarda, com olhar atento para Israel, como o 

cronômetro de Deus para o arrebatamento da igreja – (Mt 24: 32-33) 

O Espírito Santo conclama a Noiva de Jesus (igreja fiel): “[…] mostra-me 

o rosto, faze-me ouvir a tua voz, […]” – (Ct 2:14b) 

Em 2014 o Espírito Santo sinalizou, profeticamente, dois casais de  

pastores do Estado do ES - Brasil, a caminharem juntos conosco, em 

missão profética às nações; cuja finalidade, a priori revelada, é de 

realizar, por exemplo: Congressos, Seminários, Conferências, 

Assembleias Solene de Avivamento, dentre outros comandos do Pai. 

Entendemos que Deus aprimorará este chamado: “Voz Profética às 

Nações”, revelando-nos novas estratégias a cada tempo profético. 

Temos nos consagrado para que o Espírito Santo nos conduza sempre 

no centro de Sua vontade. 

“Percorrei a Sião, rodeai–a toda, conta-lhe as TORRES, notai bem os 

seus baluartes, observai os seus palácios...” (Sl. 48:12) 

  

Obs.: Além destes pastores citados acima, Deus, segundo a sua vontade, tem 

levantado várias frentes, colocando-nos em contato com outros ministérios, 

conduzindo-nos pelo Brasil e exterior para testemunho e realização de sua obra. 

Atualmente (2017), tenho também uma “Base de instrução” em minha casa, onde 

mediante agenda, recebemos líderes e intercessores de ministérios (geralmente 

onde já fomos instalar torres) para maior explanação acerca dos Portais e Torres de 

avivamento, e de como acessar as dimensões celestiais, ativando os anjos de Deus. 
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(Vivenciamos, por muitas vezes, a liberação divina na vida destes líderes, que 

quando subiram a torre, foram arrebatados às dimensões celestiais).  
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CAPÍTULO Il 

 

TORRES DE VIGILÂNCIA DO REINO 

Visando testificar e explicitar o que será descrito acerca dos Portais e 

Torres de Avivamento, deixarei alguns fragmentos de revelações dos 

meus três livros, concedidos pelo Espírito Santo em visões de 

arrebatamento do meu espírito; além de testemunhos de pastores e 

líderes que também foram arrebatados (alguns na Torre de Avivamento 

em minha casa, em Vila Velha/ES, local onde recebi a maioria das 

revelações dos livros). 

 Registrarei revelações sobre as “Torres de vigilância do reino”, as quais 

eu visitei em arrebatamentos aos céus, cujo discernimento veio 

posteriormente.  

Presenciei reuniões nas Assembleias dos anjos, nas quais traçavam 

estratégias de Avivamento; e tanto as TORRES quanto as REUNIÕES 

SOLENES CELESTIAIS, no qual citarei no decorrer deste livro, referem-

se a acontecimentos previstos para a terra.  

“Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor! Entre os seres celestiais 

não há ninguém igual a ti, Tu és respeitado na ASSEMBLEIA deles, 

[...]”. (Sl 89: 5-7) 

A bíblia relata que Deus concedeu a Moisés um modelo para o culto 

celestial (Hb 9: 1-10) para que, assim como é nos Céus fosse feito 

também pelos homens na terra. Bem sabemos que, primeiramente, as 

coisas ocorrem no reino do Espírito para depois serem trazidas à 
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existência na terra. “[...] o Deus que dá vida aos mortos e chama à 

existência coisas que não existem como se existissem”. (Rm. 4:17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1- “[...] Em seguida percebi que naquela dimensão celeste havia 

diversas bases de observação e vigilância no universo, em direção da 

terra, em prol da defesa do reino de Jesus. Tendo como objetivo 

principal impedir que as bases vigilantes do poder das trevas impeçam  

o avivamento [...]”. (Livro: “Carta de Jesus para sua Noiva” – p.205, 2006 – 

Uleidice Rocha).  

2- “[...] Então, algo surpreendente me foi revelado a respeito deste lugar. 

O Espírito Santo me fez saber que ali estava uma „TORRE ALTA DE 

VIGILÂNCIA DOS ANJOS DE DEUS‟ (Leia Ne 3:27). Assim, os meus 

olhos espirituais foram abertos e eu pude contemplar esta torre 

magnífica [...]. Além desta Torre de Vigilância dos anjos de Deus há 

diversas outras Torres de Vigia, em outras dimensões Celestes 

[...]”. (Livro: Os Segredos de Deus – p.35, 2008 - Uleidice Rocha) 

3- “BASE DA TORRE DE VIGILÂNCIA DA ZONA SUL - [...] Diga a eles 

que os meus anjos estão aqui e que será instalada nesta dimensão uma 

Torre de Avivamento [...]. Então ouvi: - Veja no livro II (Os segredos de 

Deus – Inesquecíveis arrebatamentos) a parte que relata sobre a base 

da torre de vigilância Sul e entenderás. Ao abrir o livro e ler fiquei 

perplexa, dado que várias visões que tive na igreja durante o mover da 

instalação da „Torre de Avivamento‟ (em Belo Horizonte - MG) eram 

similares às relatadas nos livros. (Principalmente quanto ao 

discernimento). Como foram muitas revelações eu já não me lembrava 

desta parte”. (Livro: “Face a Face com Deus - De volta a casa do Pai”, pág. 89 – 

91, 2010 – Uleidice rocha). 
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Com o passar do tempo, o Espírito Santo nos tem trazido o 

discernimento através do mover do ponteiro de seu relógio profético; 

vindo por meio de novas revelações, muitas liberadas pela noiva 

(testemunhos de pessoas de várias igrejas, após arrebatamentos em 

espírito às dimensões celestiais), e fatos ocorridos durante as 

ministrações dos congressos, seminários e conferências e Assembleias 

de Avivamento. 

Todas as vezes que o Espírito Santo de Deus testifica sobre a abertura 

de TORRES DE AVIVAMENTO e/ou PORTAIS (de adoração, de cura, 

às nações, e outros), consagramos nossas vidas e oramos pedindo que 

nos revele estratégias, através dos dons espirituais. Ele, pela sua 

bondade e misericórdia, abre a visão espiritual dos intercessores e 

mostra-nos o que fazer. Não temos nada pronto. Carecemos das 

revelações, e de ver os anjos mensageiros e guerreiros enviados por 

Deus para o momento da instalação de Portais e Torres de Avivamento. 

Trata-se de um ato profético espiritual de grande relevância e 

responsabilidade, revelado pelo Espirito Santo e realizado juntamente 

com os anjos do Senhor. Por isso é primordial a consagração através da 

leitura à palavra (bíblia), do jejum e oração, tanto dos ministradores 

quanto dos intercessores da igreja que nos recebe. 

No ano de 2016, O Espírito Santo de Deus conduziu, profeticamente, 

alguns integrantes de um ministério em Belo Horizonte – MG, a se 

consagrarem durante dias. Então os revelou que deveriam abriu o 

PORTAL DA CURA. Mediante a orientação do Espírito Santo decidiram 

me chamar para o culto de encerramento deste propósito, para que 

pudéssemos instalar (juntamente com os anjos do Senhor), aquele 

Portal da Cura. Foi maravilhoso o agir de Yeshua ali. Além de visões 
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espirituais, sinalizando-nos como abri-lo, foi notória a manifestação da 

glória de Deus. 

Depois disso, em vários outros ministérios já foram liberadas, em oração 

e unidade, a instalação de TORRES DA CURA. Temos ouvido 

testemunhos de sinais de cura, nestes lugares santificados. As pessoas 

passam a ter visões específicas e com mais frequência, devida 

presença de anjos da cura, os quais foram autorizados por Deus a 

ministrar através da Torre aberta. 
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CAPÍTULO III 

 

BRASIL: O PÉ DIREITO DO AVIVAMENTO 

Novamente, torna-se proeminente ressaltar que o BRASIL foi estipulado, 

profeticamente por Deus, como o “Pé direito do Grande Avivamento”, 

que precede a volta de Jesus/Yeshua. 

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

quatro cantos da Terra onde ocorrerá o „Grande e Último Avivamento‟. 

Os pés do „Anjo do Avivamento‟ estavam no hemisfério sul. „O pé 

direito do Anjo do Avivamento estava sobre o Brasil‟ (sendo que o 

pé direito dá o primeiro passo), e o „esquerdo na Austrália‟. Já a „mão 

direita do anjo estava no Canadá‟ e a „mão esquerda na região que 

envolve a Tailândia‟. O „coração do Anjo do Avivamento pulsará nos 

países europeus‟. Quando os quatro cantos da Terra se encherem da 

Glória de Deus, haverá uma explosão do „útero do Avivamento, na 

África‟. Assim, como as dores de parto, a criança do Avivamento 

nascerá; a igreja fiel já está em trabalho de parto, e do pé direito (Brasil), 

muitos „missionários do Avivamento‟ sairão para as nações [...].”  (Livro: 

“Carta de Jesus para sua Noiva” – p. 43, 2006 - Uleidice Rocha)  
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CAPÍTULO IV 

 

 

TORRES DE AVIVAMENTO 

“Havia, porém, no meio da cidade uma TORRE FORTE; e todos os 
homens e mulheres, e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e 
fecharam após si as portas, e subiram ao eirado da torre”. (Jz. 9:51) 

“Torre forte é o nome do Senhor; a ela correrá o justo e estará em alto 
refúgio”. (Pv. 18:10) 

 

É pertinente destacar: 

TORRE–> estrutura alta. “Quanto mais alta, mais perto dos céus”. 

-> exige método adequado para ser construída - de acordo com o seu 

tamanho e propósito; é bem definida e visível; ocupa posição de 

destaque na cidade; tem sustentabilidade; tem visão de perto e de 

longe; transmite segurança e dá proteção; tipifica comando: GOVERNO.  

Obs.: Alguns ministérios, direcionados pelo Espírito Santo, têm construído (no físico) 

estas torres de oração e adoração, com três andares; outros com mais; outros com 

menos. Designando, por exemplo, o terceiro andar, como a torre reservada aos 

líderes do ministério. 

Para corroborar sobre a composição estrutural das Torres, pode-se 

observar no livro: “Os segredos de Deus – Inesquecíveis 

Arrebatamentos” (p.35-37), que a Torre de Vigilância, instalada na 

dimensão espiritual da Torre de oração em minha casa, é composta 

como Torre principal e formada por outras Torres menores, cilindradas; 

como se pode ver na ilustração abaixo: 
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Assim descrevi no livro citado: 

Certa noite o Espírito Santo de Deus me conduziu ao terceiro andar de 

minha casa, onde no físico estava a Tenda de busca, como já relatei. 

Então, algo surpreendente me foi revelado a respeito deste lugar. No 

local da “Tenda de Davi”, o Espírito Santo me fez saber que ali está uma 

“Torre alta de Vigilância” dos anjos de Deus (Leia Ne 3:27). Assim, os 

meus olhos espirituais foram abertos e eu pude contemplar esta torre 

magnífica. Como guardião desta torre fica um arcanjo enorme, com sua 

exuberante espada desembainhada e sua luneta Celeste, com a qual 

ele observa o universo.  

Além desta Torre de Vigilância dos anjos de Deus há diversas outras 

Torres de Vigia, em outras dimensões Celestes, designadas como 

“Bases de Observação e Vigilância” no Universo, voltadas para a terra, 

visando proteger a Noiva de Jesus durante o “Grande e Último 

Avivamento”.  

Naquela noite, ao subir para orar declarando o meu amor por Jesus, fui 

surpreendida pelo agir de Deus e tomada por visões proféticas. Após 

cear com o Senhor olhei para o alto, vi os céus abertos e me foi 

mostrado os anjos da “Sala da Ceia do Céu”. Senti o meu corpo 
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espiritual sendo renovado... Fortalecido como “tutano do novilho” (Veja 

Ez 1:10). 

Fui surpreendida com o mover da “Torre Alta de Vigilância”, a qual 

refletiu rapidamente o barulho de algo brilhoso. Presenciei então uma 

grande espada de duas lâminas, sendo que, na interligação das duas 

havia um faixa de luz na cor vermelha.  

Nas partes brancas das lâminas havia vários círculos de luz em alto 

relevo. Perguntei ao Espírito Santo a razão espiritual dos círculos e Ele 

me testificou ser cada qual uma Senha que indica dimensões Celestiais. 

À medida que eu tocasse nos círculos “relevo-senha”, eu seria 

transportada em espírito às dimensões diversas do Universo de Deus.  

Em dado momento toquei em um dos círculos. Imediatamente a grande 

espada (Efésios 6:17) virou-se do ocidente para o norte (tendo como 

referencial o oceano atlântico). Ao tocar em outro círculo a espada virou-

se para o oriente.  

Dentro da “Torre Alta de Vigilância” há pequenas “torres-cilindradas 

transparentes”, que podem se locomover pelas dimensões Celestes, sob 

o comando da Torre alta. Viajei numa destas torres para uma das 

dimensões Celestes onde teria acesso aos raios do “Sol da Justiça 

Legalista do Reino”, e receberia informações a respeito dos “Exércitos 

da Justiça do Reino de Jesus” (Sl 33:5; Sl 11:7).   

Obs.: Posteriormente, alcancei que em algumas igrejas seriam instaladas TORRES 

DA JUSTIÇA (descreverei mais à frente), tendo como guardião pessoas com 

patentes específicas da justiça, sinalizadas no espiritual através de concessões do 

Espírito Santo. Assim, exércitos de anjos e arcanjos da justiça são deliberados para 

atuarem em prol de fazer valer a justiça de Deus; aniquilando injustiças na terra. São 

necessários intercessores fiéis; que zelem, em oração, guerreando e clamando a 
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Deus por Sua Intervenção na justiça da terra. O reino do Espírito é regido por 

legados. A oração e adoração são chaves para os céus se abrirem.  

Cada placa azul da Torre de Vigilância representa uma porta a se abrir 

para novas dimensões Celestes, que também são regidas por senhas. 

Somente a Noiva Fiel (de Jesus), tem acesso a estas senhas.  

[...] Em outro momento de busca, novamente meu espírito foi arrebatado 

para dentro da “Torre Alta de Vigilância”. Percebi que a Torre Alta circula 

e pode se movimentar esticando-se às dimensões Celestiais, em 

distâncias que ultrapassam o 2º céu indo até o 3º céu (em suas 

dimensões e plenitude). Ela é formada por degraus e pavimentos 

transparentes, (como um imensurável edifício redondo formado por 

vidros Celestes).  

Olhando do 1º piso para o alto, observei até onde alcançava minha 

visão, que havia um clarão muito forte que manifestava a glória de Deus.  

Nas laterais de cada andar da Torre Alta, há anjos com “Lunetas” a 

observar à distância, caso ocorram ataques do exército inimigo. Dentro 

da Torre, num dos andares, fica a “Sala do Controle”, coordenada por 

anjos da vigilância. Nela tem aparelhos digitais “ultramodernos”, com 

sensores diferenciados que são movidos pela Shekinah de Deus. Há 

também radares energéticos, movidos pelos raios do Sol da Justiça, 

telões de comunicação controlados por “Computadores Celestes” e 

outros “objetos futuristas” que são indescritíveis. Tudo dentro da Torre 

Alta de Vigilância é movido por sensores e detectores Celestes.  

Um anjo do Senhor, de capacete branco, jaleco e botas brancas, 

segurou minha mão e me conduziu ali, dentro da Torre. Foram surgindo 

várias escadas à medida que íamos subindo. “- Cada degrau que 

subimos prevalecendo à vontade de Deus.”  
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As escadas são transparentes e energéticas (faz lembrar raio laser).  

Presenciei o trabalhar de vários anjos naquele local futurista. Foi 

maravilhoso ver as luzes coloridas se acenderem e novas outras 

repartições surgiam e diversos anjos ali estavam trabalhando pelo Reino 

dos Céus, na Terra.  

Continuamos a subir...subir...subir...até que em certo instante entramos 

num elevador espelhado, que se moveu. Esta experiência visionária se 

encerrou nesse momento. Embora, por diversas vezes, meu espírito foi 

arrebatado às dimensões Celestes, para testificar a grandeza da Glória 

de Deus, através desta “Torre Alta de Vigilância.” (Fonte: Os Segredos de 

Deus, p.35-37 – Uleidice Rocha.) 

Com o passar do tempo, após lançamento deste livro, o Espírito Santo 

clareou para mim o significado dessas torres de Vigilância. Pois, quando 

descrevi estas visões eu entendia, até então, que se tratavam apenas 

dos anjos em posições de estratégias nas torres do reino de Deus, 

guardando a noiva. Porém, conduzida pelo Espírito Santo, além da 

realização de atos proféticos em outros países e no Brasil, tenho sido 

convidada a ministrar em congressos, seminários, e conferências de 

Avivamento (juntamente com outros pastores, líderes e/ou apóstolos), e 

Portais e Torres de Avivamento (cuja base é a intercessão) tem sido 

instaladas em igrejas; trazendo a existência a informação da liberação 

dos anjos de Deus para o avivamento. O surpreendente é que, os olhos 

espirituais de muitos profetas participantes destes eventos têm sido 

abertos, testificando as visões relatadas.  

Vale frisar: Para a honra e glória de Deus, cada vez mais, com maior 

frequência, os olhos espirituais de irmãos, durante as ministrações, tem 

sidos abertos para ver anjos e adentrar nas regiões celestiais em 
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arrebatamentos de Espírito. Testemunhos tremendos têm sido 

relatados; e em vários deles, ocorrem sinais da aprovação de Deus, 

manifestando: curas; pó de ouro; chuvas rápidas sobre a igreja; sons de 

anjos tocando shofares; óleos minando nas mãos; batismo com o dom 

de línguas; variedades de línguas cânticos na língua dos anjos, vento 

forte dentro da igreja; dentre outros sinais. 

COMPOSIÇÃO DAS TORRES - No que concerne à composição das 

torres, entendi que se trata de uma tipologia para a própria Palavra de 

Deus, que é única em sua composição, mas que encerra em si a uma 

série de conhecimentos e doutrinas; podendo assim, classificá-la como 

uma unidade Composta. Por isso, é de suma importância que todo 

movimento de edificação das Torres de vigilância em igrejas, seja 

baseada no conhecimento e prática da Palavra de Deus, a Bíblia 

Sagrada. 

Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será 
comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha; E caiu a 
chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto 
contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. 
(Mt. 7: 24-25).               

Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: 
confessarei ao Senhor minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade 
do meu pecado. Sendo assim, todo o homem piedoso te fará súplicas em 
tempo de poder encontrar-te. (Sl 32: 5-6). 

 

Pode-se averiguar nestes dois versículos uma equação bíblica, que 

explana os fundamentos de edificação da Torre, fundamentada em 

Cristo, a uma vida alinhada diante de Deus. Aquele que ouve a palavra 

e a pratica, em obediência e amor, mesmo enfrentando levantes do 

inimigo tem a garantia de que não será abalado, pois a misericórdia de 

Deus alcança aquele que zela por sua Palavra.  
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Veja ainda que é necessário aprumar as doutrinas congregacionais com 

a doutrina do Reino de Deus, pois a Vontade de Jesus para conosco (Jo 

17: 17-21) é que todos sejam um com Ele, com o Pai, e uns com os 

outros. Precisamos ter visão de reino, buscando unidade em Cristo. 

Deste modo, não importa a denominação religiosa (cujo o fundamento 

da fé é Cristo), mas o respeito ao Espírito Santo, o qual distribui dons 

conforme a Sua multiforme Sabedoria.  

É proeminente dizer que uma torre edificada com a palavra, através da 

adoração (que rasga os céus) e da oração, ativa o movimentar dos 

anjos de Deus. 

Conforme descrevi, está contida na Torre Alta de Vigilância uma escada 

em forma espiral, que leva até o topo. Aqui se dá indicio de que quanto 

mais alta a Torre de Avivamento instalada em uma igreja (isso 

dependerá do nível de busca e da liberação de patentes pelo Espírito 

Santo), maior será o horizonte observado, maior o espaço territorial, e 

mais intensa será a luz da glória de Deus. 

A sabedoria de Deus é imensurável. Ele poderia ter designado um 

elevador célico para dar acesso aos mais cômodos até o topo da Torre 

(pois, existem também nos céus, torres com elevadores); mas, nesta 

Torre mencionada, Ele escolheu a escada, dando-nos um ensinamento 

precioso: para subir uma escada muito alta é necessário preparo físico 

para se obtiver êxito, vencendo os muitos degraus. De igual modo, é 

necessário preparo ministerial para se alcançar níveis mais elevados de 

entendimento e de proximidade com a Glória visível de Deus, 

submetendo assim, às provações vindas por parte do Senhor para nos 

forjar. (Tg.1:2-4; II Co. 4: 16-18; Rm. 5: 3-5). 



TORRES DE AVIVAMENTO  – Movimentando os anjos com a oração 

 

26 
 

Por analogia, pode-se perceber que esta estrutura está intimamente 

interligada com a estrutura da Torre e com as Torres cilindradas, pois o 

edifício cresce bem ajustado por intermédio do fundamento da Palavra 

para a habitação do Próprio Espírito Santo, como está escrito: 

Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos 
santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos 
apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no 
qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao 
Senhor, no qual também vós juntamente estais sendo edificados para 
habitação de Deus no Espírito. (Ef.2: 19-22). 

Trazendo mais luz a esta explicação sobre a estrutura das Torres de 

Avivamento, mediante o que já foram citados em arrebatamento de 

espírito, os níveis mais altos de acessos se dão através de senhas, 

como se fossem códigos. Estes se referem às validações dadas por 

Deus, para que se tenha acesso aos níveis mais altos da Torre. As 

quais se podem conseguir mediante intimidade com Deus e obediência 

a voz do Espírito Santo, que nos ensina a orar, nos direciona os tipos de 

jejum, vigílias de adoração e oração, propósitos, consagrações, e etc. 

 É valoroso adquirir estas senhas para se alcançar estes níveis. 

Patentes são liberadas pelo Espírito Santo, conforme o Seu querer. E os 

Anjos precisam reconhecer as patentes das autoridades ministeriais 

para que possam trabalhar em prol dos ministérios, que estiverem 

alinhados aos propósitos de Deus.  

Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, 
porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme; as 
suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. (Ct. 8:6) 

Deus é Deus de ordem. No seu governo, Ele criou e instituiu hierarquias 

angelicais de acordo com suas devidas funções. De igual modo, para a 

manifestação de Sua glória, também chamou e constituiu autoridades 

terrenas, segundo a Sua vontade. 
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Assim, na Igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos; em 
segundo lugar, profetas; em terceiro, mestres; em seguida, os que 
realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar 
ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. 
(I Co 12:28) 

Ao constituir uma autoridade espiritual, Deus delibera patente, através 

de seus anjos, as quais são colocadas nas vestes espirituais de servos 

de Deus, homens ou mulheres cheias do Espírito Santo; e revelado a 

eles os Seus propósitos.  

 

4.1- É NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE AUTORIDADE PELOS 

ANJOS, NO REINO DO ESPÍRITO. 

Deixo registrado aqui um episódio que sucedeu comigo, o qual estava 

no querer do Espírito Santo trazer-me ensinamento. Estava me 

preparando para viajar para a Europa, em 2011, quando fui convidada a 

ministrar numa igreja em MG - Brasil. Após ministrar a palavra passei a 

orar por pessoas que iam à frente, até onde eu estava. Em dado 

momento aproximou-se um varão que precisava de uma cura (fiquei 

sabendo posteriormente). Ele estava calado, não havia mencionado 

nenhuma palavra. Antes de orar por ele, tive uma visão de Deus. Olhei 

para a líder daquela reunião e lhe perguntei o porquê de eu estar vendo 

um anjo com uma bandeira de Portugal atrás daquele homem. Quando 

falei isso, este varão foi arremessado ao chão pelo anjo, orando em 

línguas. Logo percebi que o seu falar denunciava a sua origem: era um 

português.  O interessante foi que a líder, guerreira de Deus, discerniu 

imediatamente a chegada daquele anjo, dizendo-me que Deus havia 

enviado aquele anjo pra ir comigo para Europa; dizendo que Ele abriria 

a porta pra mim em Portugal. Detalhe: Ela sabia que eu iria naqueles 

dias pra Suíça, mas eu não havia lhe falado que faríamos conexão em 
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Portugal; e nem que encontraríamos pastores e missionários naquele 

país. O Espírito Santo de Deus nos ensina todas as coisas; além de nos 

dar mais esse ensinamento, curou aquele varão (um missionário 

português) de uma enfermidade na perna. 

4.2- A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS TORRES DE AVIVAMENTO 

(IGREJAS)  

As Torres do Avivamento, como qualificação de sentinela, dependem da 

abrangência visual terrena, além de apresentar um campo de 

visualização celestial e das regiões celestiais pelo qual é possível 

discernir os movimentos da Luz e das Trevas em determinada região. 

Por isso, é relevante destacar a necessidade de incorporar este 

conhecimento na prática ministerial, porque todos os ministérios são 

inerentemente dotados de limitações, uns mais e outros menos, 

tornando a relação entre as torres instaladas em igrejas de fundamental 

importância. Isso é crucial porque o campo visual de uma é ampliado 

pelo da outra de imediato. Por esta razão, a união entre vários 

ministérios com a troca de experiências resulta num crescimento mais 

rápido e explosivo de avivamento; pois a troca de informação entre elas 

significa que ambas estão em submissão à Torre central de Comando, 

que dita às ordens conforme a Vontade de Cristo, que é o Cabeça (Jo 

17: 17-21). Veja na ilustração abaixo a representação de dois ministérios 

que têm suas congregações menores e que as ajudam até determinado 

ponto, que corresponde ao limite máximo de seu campo de visão: a 

partir daí ela deverá se interligar com outra Torre Maior, para que ambas 

possam ocupar o terreno que está representado como espaço vazio na 

figura abaixo: 
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Conforme revelações descritas no livro: Os Segredos de Deus existem 

Torres referenciais, intituladas como Torres Bases que dão cobertura 

espiritual a outras torres, nomeada como Torres sub-base. Podendo ser 

em nível de congregações, torres individuais, ou alianças ministeriais. 

(discorrerei mais á frente sobre esta parte).  

4.2.1 -> Torres referenciais – cobertura espiritual a outras torres de 

avivamento 

Uma Torre de Avivamento numa igreja tem ATALAIAS dia e noite, como 

sentinelas postas em prontidão para monitorar movimentos e investidas 

do adversário e os movimentos dentro dos limites territoriais de alcance 

da própria Torre, designados pelo Espírito Santo.  

Pode-se discernir aqui, que as investidas do reino das trevas contra a 

igreja se dão através de ataques de exércitos externos, bem como por 

obras de espionagens que produzem subversões e discordância no 

meio do rebanho, com intuito de minar o avivamento. Daí a importância 

da vigilância e a anunciação do perigo através da voz profética. Logo, 

manter a conexão entre os intercessores, que se dispuseram como 

atalaias, e os anjos vigilantes, torna-se imprescindível para aniquilar 

toda e qualquer artimanha das trevas contra o mover lançado no tempo 

do Avivamento. Principalmente, os espíritos de arrogância e soberba 

intelectual, que geralmente tendem a centrar no homem (que pode 
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arrogar-se do mover de Deus) a glória que será dispensada pelo próprio 

Espírito Santo; e isso pode apagar a chama do Avivamento, pois Deus 

não divide a Sua glória com ninguém. (Is 42:8). 

                “Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não 
darei [...]”. (Is. 42:8) 

                “SENHOR, o que é o homem para dele tomares conhecimento, ou o filho 
do homem para que ele te interesse?” (Sl 144:3) 

                “Diante da presença do Eterno todas as nações juntas são como nada; 
para ele são sem valor e menos que nada”. (Is. 40: 17) 

Portanto, é necessário instituir um corpo profético dentro da Igreja, que 

observe bem as instruções dadas por Deus, com embasamento nas 

Escrituras sagradas, e que esteja em sintonia com o discernimento 

espiritual da situação da congregação. Para isto, será necessário 

instituir estes profetas e delegar-lhes autoridade e reconhecimento, por 

parte da liderança, para que estes se conectem em concordância. 

Vale ressalvar que, uma Torre de Avivamento (igreja), cuja base é a 

oração, estará conectada de forma hierárquica as outras Torres 

instaladas em outros ministérios; numa visão de reino. Pode-se 

comparar a conexão entre as Torres ao toque do Shofar, como um sinal 

sonoro do que está acontecendo nas igrejas onde estão as Torres de 

Avivamento.  

O Shofar é um dos símbolos proféticos de conexão entre Torres de 

Avivamento, no reino do Espírito. É realizado por meio do som, o qual 

retrata um sinal do que está ocorrendo na igreja onde possa estar sendo 

instalada uma Torre de Avivamento. O SINAL SONORO ativará os anjos 

em sentinela e os mesmos serão liberados para o local. Mesmo sendo 

um sinal no reino do espírito, podemos vivenciá-lo no físico; não apenas 

ao ouvirmos o som. Posso falar com propriedade, dado que tivemos a 
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oportunidade, por diversas vezes, de ouvirmos o Shofar tocando, no 

físico, sem ter nenhum ser humano soprando-o. Era o anjo Shofarista do 

Senhor. Uma conexão real entre a terra e os céus. 

Este sinal sonoro é semelhante ao barulho que os cristãos da igreja 

primitiva fizeram com a descida do Espírito Santo, em Atos 2, o qual 

chamou a atenção do povo. Da mesma forma, os sinais e maravilhas 

que Deus opera em diversas Torres de Avivamento (igrejas), serão 

noticiados entre as igrejas de Cristo na terra. De maneira que haverá 

manifestações como: pó de ouro, óleo nas mãos, chuva dentro do 

templo, cheiro de essências como a mirra, água transformando em 

vinho, pedras preciosas, penas de anjos; em outros lugares curas e 

milagres... Enfim, sinais e maravilhas que ensinarão umas as outras o 

caminho para se alcançar cada tipo específico de manifestação do 

Espírito Santo, em sua multiforme sabedoria. (Ef. 3:10). 

Sobre a minha torre de vigia me colocarei e sobre a fortaleza me 
apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que eu responderei no 
tocante, a minha queixa. (Hc. 2:1-3) 

E clamou: Um leão, meu Senhor! Sobre a torre de vigia estou em pé 
continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. (Is. 21: 8) 

Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse 
perante mim, a favor da terra [...]. (Ez. 22:30) 

 

As Torres de Avivamento instaladas e ativadas (através da oração, 

adoração, leitura a palavra, jejum e profecia) propiciam que os anjos 

deliberados por Deus possam subir e descer por elas (assim como na 

escada de Jacó – Gn 28:10-19) ; pois são tomadas de território para 

Cristo. Assim, os anjos levam as orações dos santos aos céus e trazem 

ordenanças, direcionamentos e respostas.  

http://biblia.gospelmais.com.br/Isaias_21:8
http://biblia.gospelmais.com.br/Isaias_21:8
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Além da instalação de Torres de Avivamento em igrejas (por exemplo,  

através de Congressos de Avivamento), também foi estipulado por 

Deus, nas reuniões dos anjos as quais presenciei nos Palácios 

Celestiais, a realização de Assembleias Solenes e Supremos Concílios 

de Avivamento, pelo Brasil e nações da terra. Referem-se a encontro de 

pastores, apóstolos e lideres religiosos, em nível de cidades, Estados, 

Nações e continentes. 

Exemplificando, descrevi no meu terceiro livro: Face a face com Deus – 

De volta a casa do pai, p.33-34, reuniões dos anjos nos céus traçando 

estratégias de 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) 

 

Certa noite, 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 mostrou-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; eles adentravam pela “Sala das Nações”. Observei 

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

porém 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 
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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, numa das salas do Palácio 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. 

Uma bandeira em chamas de fogo célico, a “Bandeira do Avivamento”, 

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 

profética, cujo significado da revelação deste nome é:  

SAI  

para o  

Grande  

Dia do  

Avivamento  

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.  
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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 América do Norte (Canadá), na América do Sul (Brasil), na Europa, 

na Ásia (Tailândia), na África e Oceania (Austrália). As torres-chifres, 

que são ministérios do avivamento na terra, com autoridade de 

comando, estão posicionadas estrategicamente 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. À medida que os filhos 

de Deus iam se posicionando em santificação, eram libertos, purificados, 

curados e restaurados e as chamas das torres-chifres aumentavam 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 sua 

pata no piso de uma das “Salas das 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.  

Conforme já descrevi, em arrebatamento de espírito presenciei várias 

“Reuniões Solenes” de anjos de Deus, em Palácios Celestes, cuja 

finalidade era traçarem estratégias de Avivamento. Há, por exemplo, 

uma conferência nos moldes da reunião da ONU, que reúne os Anjos de 

governo dos Principados das nações da Terra, os 70 Anjos Generais do 

Avivamento, os 24 Anciãos que assistem diante de Deus e os próprios 

Anjos que servem no Palácio, de forma hierárquica. Um dos cenários 

onde estas reuniões solenes acontecem é chamado de Salão das 
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Nações, no Palácio das Nações (que é composto de outras repartições 

e é interligado ao Palácio Real, onde fica o trono de Deus); e um dos 

nomes destas conferências é Supremo Concílio do Avivamento. 

Nessas reuniões são discutidas estratégias acerca dos planos para o 

Último Avivamento às Nações (conforme já foram previamente relatadas 

nos livro que estão disponíveis no site); segundo os pontos de vista do 

homem, representados pelos 24 Anciãos, e o ponto de vista dos Anjos, 

que, como uma unidade de corpo e submissos ao Cabeça, que é Cristo, 

elaboram um plano diretriz de ação para o Último Grande Avivamento, 

que consiste em maneiras de trazer à Terra o que está proposto e 

definido nos Céus. 

Ó SENHOR, os céus cantam as maravilhas que fazes, e, reunidos, os anjos 
cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, ó SENHOR! 
Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. TU ÉS RESPEITADO 
NA ASSEMBLEIA DELES, és temido por todos os que estão ao teu redor. 
(Sl 89:5-7) 

 

O propósito deste plano de metas é estabelecer uma interligação entre o 

que é a Vontade de Deus nos Céus, que orienta Seus planos do Palácio 

Real, e o que deve acontecer na Terra mediante a ação e o poder do 

Espírito Santo, que trará a manifestação de sinais e maravilhas já 

ordenados nos Céus da parte de Deus.  

Eu lhe darei as chaves do Reino dos céus; o que você ligar na terra terá 
sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado 
nos céus. [...] Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os 
seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha 
feito. (Mt 16:19 e 27).  

 

Lembrando que, a maneira que Deus estabeleceu para que este 

comando aconteça de forma ordenada e uniforme por toda a Terra, 

passa pela orientação que será dada pelas Torres de Comando, sendo 
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que a principal Torre de orientação está nos Céus, e tem a função de 

comando e sentinela do mover do Senhor no tempo do Avivamento. 

E sonhou, e eis que uma escada estava apoiada na terra, e seu topo 
chegava aos céus: eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis 
que o Eterno estava sobre ela, e dizia: “Eu sou o Eterno, DEUS de Abrão, 
teu patriarca, e D”us de Isaac.[...] “Quão espantoso é este lugar! Este não 
é outro que a casa de Deus, e esta é o PORTAL DOS CÉUS ... e chamou 
o nome daquele lugar Betel.(Gn 28:10-19) 

 

4.2.2-> Segue abaixo, explicações acerca de alguns tipos torres que 
já foram designadas por Deus a alguns ministérios: 

 

 

“... (Jacó) viu uma escada apoiada na terra; seu topo alcançava os céus 

e os anjos subiam e desciam por ela”. (Gn 28:12) 

Obs.: Por diversas vezes estarei fazendo citação a PALÁCIOS CELESTIAIS (locais 

dimensionais, das regiões celestiais onde eu fui arrebatada em espírito), para 

retratar o acesso a eles, através das Torres de Avivamento instaladas nas igrejas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Betel
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Os Palácios celestiais estão conectados ao PALÁCIO REAL, onde fica o Trono de 

Deus e do Cordeiro. O acesso a cada dimensão celeste é concedido à noiva de 

Jesus através de senhas. Um exemplo é a revelação da senha, dada pelo Espírito 

Santo ao intercessor. 

 TESTEMUNHO: Lembro-me de uma pastora de Minas Gerais, que 

estive orando comigo na Torre Individual que tenho em minha casa - 

local onde recebi a maioria das revelações de meus três livros. Ao ser 

arrebatada a algumas dimensões Celestiais, em dado momento, ela 

mergulhou no Rio da Vida. Descreveu ter visto uma pedra reluzente (Era 

uma Porta de entrada a uma nova dimensão no Reino celeste). Também 

mencionou acerca de uma senha contendo números. Ao digitá-los, uma 

porta se abriu; ela percebeu que ali dentro havia um grande cofre. Trata-

se de uma dimensão celeste onde se delibera a Provisão de Deus para 

os ministérios. (Poucas pessoas têm a permissão de Deus para 

adentrarem nesses cofres, que ficam em uma das Salas do PALÁCIO 

DO TESOURO).  

Mais a frente eu relatarei novos testemunhos sobre os “Cofres 

Celestes”, inclusive sobre uma pastora a qual apareceu, 

espontaneamente, dinheiro em sua bolsa. Isso devido à liberação de 

patentes e senhas de acesso ao “Palácio do Tesouro Celeste”. 

Nosso espírito tem acesso às dimensões celestiais através de Jesus. As 

TORRES abertas são tomadas de território, no Reino do Espírito; 

sinalizam TUBOS DE LUZES. Anjos são ativados mediante a Torre da 

intercessão e a adoração: trazem estratégias instituídas por Deus. 

Respostas e revelações são trazidas por eles, além de conduzirem 

profetas aos Palácios celestiais, para narrarem à igreja as ordenanças 

do Pai.  
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“Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor 

dos que hão de herdar a salvação?” (Hb. 1:14)  

É aconselhável que, apóstolos ou pastores declarem em oração e em 

unção, um guardião para cada Torre. (O anjo guardião liberado por 

Deus ministrará o líder escolhido). Também é relevante a UNÇÃO DE 

PROFETAS (os quais serão responsáveis para filtrar os dons espirituais 

que chegarão acerca do avivamento). Estes profetas terão a 

liberação/Senha, para entrarem nas Salas do PALÁCIO DAS 

PROFECIAS e serem ministrados por anjos específicos, a fim de terem 

acesso aos rolos proféticos.  

Nosso Deus é Deus de ordem. Ele movimenta os anjos em nosso favor,  

para nos proteger e nos ministrar.  

"[...] Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para 
te conduzir ao lugar que te preparei". (Ex 23, 20). 

“Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em 
todos os teus caminhos.” (Sl. 91:10-11) 

“Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus 
anjos; e então retribuirá a cada um segundo as suas obras.” (Mt.16:2 ) 

“E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe 
ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra 
extremidade dos céus.”( Mt. 24:31) 

 

A noiva de Cristo (igreja fiel) precisa se aprofundar em conhecer os 

anjos de Deus e suas respectivas funções hierárquicas. Trata-se de 

uma das chaves do reino que nos leva a alcançar níveis mais elevados 

de revelações; propiciando-nos decifrar senhas e códigos proféticos no 

reino do Espírito, com maior entendimento e discernimentos dos 

tempos. (Cl 1:26).  
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Pode-se averiguar na bíblia a ação de anjos trazendo “rolos proféticos”, 

de tempos em tempos, entregando-os a profetas; os quais decifram os 

mistérios da linguagem espiritual. 

“[...] com os sinceros Ele tem intimidade.” (Pv.3:32) 

“O Senhor confia os seus segredos aos que temem, e os leva a conhecer 
a sua aliança”. (Sl 25:14) 
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CAPÍTULO V 

 

 EXEMPLOS DE TORRES DE AVIVAMENTO 

 (devido aos acessos às dimensões celestiais) 

 

TORRE DE INTERCESSÃO -> Esta Torre é base da Torre de 

Avivamento (igreja). A oração 24 horas preenchendo todos os horários 

dos sete dias semanais, ativa todas as Torres que constituem a torre de 

Avivamento, aumentando as chamas. São guerreiros de linha de frente, 

em posição de vigilantes, os quais são reconhecidos, no reino do 

espírito, pelos exércitos de anjos escudeiros. Mediante o querer de 

Deus, o intercessor poderá ter acesso ao “PALÁCIO DA PROFECIA”, 

para desvendar os rolos e abrir os livros de estratégias para a igreja.  
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Oração é como uma tenaz (*alicate utilizado para pegar objetos 

quentes) -> de forma conotativa refere-se a instrumento que se pega 

brasas do altar de Deus (Is. 6) -> liberação de bênçãos. 

[...] e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, 
com as orações dos santos [...] E o anjo tomou o incensário, encheu-o do 
FOGO DO ALTAR e o ativou na terra. E houve trovões, vozes, 
relâmpagos e terremotos. (Ap. 8:4-5) 

Como intercessores, precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus  

venha ativar o nosso espírito. Pois, ao nos rendemos totalmente aos pés 

do Todo Poderoso, Ele dará ordem aos Seus anjos para nos ministrar. 

(Jz. 6:12-16; Jr 44:4). 

O Intercessor, em sentinela, conectado aos céus, desfruta do 

sobrenatural de Deus; compreende o RELÓGIO PROFÉTICO DO 

TEMPO DE DEUS, o qual a igreja está vivenciando. 

Assim como na viração do dia Deus falava com Adão, a igreja de Cristo 

precisa estar vigilante para ouvir a voz do Eterno. Estamos retornando à 

casa do Pai - ao Éden Celestial. Jesus Cristo, o último Adão, nos 

resgatou este direito. (Jo 14: 23) 

“Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente; o 

último Adão em espírito vivificante”. (I Co 15:45). 

Segundo a bíblia, na viração do dia é momento de cura e libertação. “E, 

ao pôr-do-sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhos traziam; e, 

impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saiam 

demônios [...]”. (Lc 4:40-41 a) 

 

SUGESTÕES:  
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- É primordial, que os intercessores busquem estratégias, através dos 

dons espirituais; jejum; montes; vigílias na torre; madrugadas; etc. O 

ESPIRITO SANTO NOS ENSINA TODAS AS COISAS. 

- A igreja poderá fazer uma FICHA DE CADASTRAMENTO DOS 

INTERCESSORES (interdenominacional ou não. Pois, dependerá do 

objetivo de cada ministério); contendo, por exemplo: nome do 

intercessor, disponibilidade de horário para orar, telefone, e-mail, 

whatsapp, etc. 

- UM QUADRO DE MOTIVOS DE ORAÇÃO (usando a tecnologia 

disponível). 

- Estabelecer o dia da semana para O ENCONTRO DOS 

INTERCESSORES, para orarem juntos e traçar novas metas de 

conduta. 

- É importante que “os vigilantes da noiva” (intercessores) façam UM 

RELÓGIO DE ORAÇÃO 24 HORAS, todos os dias da semana, 

initerruptamente. 

TESTEMUNHO: Em 2018 recebi comandos da parte de Deus, através 

de profecias, revelações e visões, acerca de levantar intercessores, a 

nível mundial, para intercederem em prol do avivamento. A princípio, um 

dos comandos foi que levantássemos equipes de 12 intercessores em 

ministérios cristãos (independente de placas), em que todos 

intercedessem em concordância com os motivos de orações, os quais 

eu estaria passando a cada guardião de cada TORRE ÀS NAÇÔES. 

Cada intercessor ficaria responsável para orar uma hora, num dia da 

semana escolhido por cada equipe de 12. 
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 Deus agiu e continua movendo irmãos dispostos a se posicionarem 

como Coluna de Avivamento. Em pouco tempo, para a glória de Deus, 

levantaram-se intercessores em todas as regiões do Brasil e em vários 

países. Com intercessores, por exemplo: no Japão, Alemanha, Canadá, 

Peru, EUA, Inglaterra, Espanha, Polônia, Uruguai, e outros. Grandes 

têm sido os testemunhos chegados, através do whatsapp. Deus tem 

concedido revelações, visões e sonhos proféticos para os intercessores. 

Com muito temor compartilharei algo a seguir que nos permite discernir 

tempos proféticos. Deus nos fala através de sinais. Pois bem: 

Um irmão do Amazonas, intercessor e guardião de uma das Torres 

às Nações, relatou-me um sonho profético que sua esposa teve, o 

qual discernir ser um sinal para a Noiva/igreja de Cristo, neste 

tempo profético. Ele descreveu que no sonho vivenciado por ela, 

“alguém lhe entregava algo contendo três frases: a primeira era 

para QUARTA – FEIRA e estava escrito: COMEÇA a DOR DE 

PARTO; na frase da quinta-feira era algo assombroso (mas era com 

se tivesse sido apagado de sua mente); e na sexta-feira a frase era: 

VAI E AVISA A TODOS!”   

O irmão me perguntou se eu discernia. Então eu lhe respondi que 

quando há dores de parto sinaliza que a criança nascerá; indicando, 

no espiritual, o início de uma obra de avivamento na vida deles; 

podendo ser também um sinal para a igreja de Cristo. Porém, 

deveríamos nos atentar para a quarta-feira, pois algo NOTÓRIO da 

parte de Deus poderia acontecer. Disse-lhe também que, no meu 

livro: “Face a Face com Deus – De volta a casa do Pai”, no último 

capítulo, desde 2010, eu descrevi a seguinte revelação, que o 

Espírito Santo me concedeu: “[...] ASSIM COMO DORES DE 
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PARTO, A CRIANÇA DO AVIVAMENTO NASCERÁ [...] e do pé 

direito do Avivamento (Brasil) muitos missionários sairão às 

nações”.  

Na mesma semana recebi deste irmão uma notícia acerca de uma 

profecia liberada, dizendo que com a morte de Billy Graham dar-se-

ia início ao último avivamento. ELE MORREU na QUARTA-FEIRA, 

conforme o sonho da intercessora e profetisa que declarou: na 

quarta-feira COMEÇA a DOR DE PARTO.  

Deus conduz a sua igreja a discernir tempos proféticos, para que assim, 

possa desvendar os códigos celestiais e trazer a revelação com 

discernimento, coligando os céus com a terra. É tempo de ativar a unção 

profética, para que haja uma explosão intensificada de avivamento. É 

tempo de profetizar sobre “muitos povos, nações, línguas e reis”. (Ap. 

10:11). 

 

TORRE DA ADORAÇÃO -> O adorador tem acesso, em espírito, à Sala 

do Trono de Deus, que fica no PALÁCIO REAL.  

Ex.: Está no Coração do Pai a liberação de louvores proféticos, e de 

arrebatar adoradores da “Torre de Adoração” ao “Jardim Secreto da 

adoração”, cuja porta de entrada fica debaixo do Trono de Deus, no 

PALÁCIO REAL. Pessoas que foram arrebatadas à Sala do Trono 

narraram ter visto o Trono de Deus, os corais de anjos cantando e os 

instrumentistas celestiais. Algumas descrevem que viram os “Vinte e 

Quatro anciãos”, os “Quatro Seres viventes” e outros anjos e exércitos 

diferenciados, hierarquicamente; além de adentrarem em Palácios 

celestiais.   
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 Segue abaixo alguns relatos do meu 2º livro sobre a ADORAÇÃO 

ANGELICAL. (Os Segredos de Deus, p. 96-97- Uleidice Rocha). 

Habitação dos Querubins e Serafins  

[...] uma Porta de luz se abriu e eu pude observar a chegada de uma 

Carruagem vinda até a dimensão celestial onde eu me encontrava com 

o Príncipe de Deus. [...] Então, o meu espírito, em harmonia com o 

Espírito Santo de Deus, foi levado até a “Habitação dos Querubins e 

Serafins” através do olho do Cavalo - trono. Assim, pude perceber que 

eu estava dentro de um salão enorme, cujas paredes altíssimas tinham 

cerca de 17 metros de altura (assim discerni). A Sala é composta de 

instrumentos musicais feitos de ouro e prata. Eles são enumerados e 

cada qual contém uma senha da adoração.  

Esta sala faz parte do “Jardim Secreto da Adoração”, cuja entrada se 

dá através do TRONO DE DEUS.  

Há vida e sons neste lugar. Muitos filhos terrenos, espíritos adoradores, 

são conduzidos por anjos até este lugar celestial, para receberem 

informações sobre a adoração e louvor profético que agrada a Deus.  

Presenciei um lindo coral de anjos cantando e um maestro: “MINISTRO 

DA ADORAÇÃO DO CÉU”. Ele me chamou e entregou-me a batuta de 

reger. Fiquei por um instante sem entender aquele mover. Então percebi 

que ao tocá-la, ela se acendeu como luz florescente e o grande coral de 

anjos começou a cantar, adorando o Rei dos reis e Senhor dos 

senhores. A adoração era em diversas línguas celestiais. Algo tão 

tremendo! Jamais vi algo igual na Terra.  

Os componentes daquele imenso coral, todos de vestes brancas, 

estavam de pé em arquibancadas gradativas. Havia anjos de asas e 
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sem asas, com penas e sem penas, e anjos menores que sobrevoavam 

o local de adoração.  

A Luz que viam do alto resplandecera sobre o coral de anjos. Ainda 

enquanto o coral cantava podia-se contemplar danças, movimentos e 

ritmos. A atmosfera da adoração era tão contagiante que fui tomada em 

espírito a orar em outra nova língua do Reino, enquanto escrevia. 

Constatei que este SALÃO DA ADORAÇÃO fica dentro de um imenso 

Palácio reluzente e transparente como vidro. [...].   

[...] vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono; e o 
seu séquito enchia o templo. 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 SENHOR dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua 
glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa 
se encheu de fumaça. [...] Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A 
quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-
me a mim. (Isaías 6:4-8) 

 

 EM NOVOSIBIRSK – (Nova Sibéria –RÚSSIA): Os símbolos falam no 

reino do espírito.  

Algo chamou nossa atenção enquanto, em ato profético, orávamos 

pedindo em prol da instalação da “Torre da adoração” naquela cidade, 

clamando a Deus que abrisse os olhos espirituais daquele povo para 

que pudesse 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; entendemos como um sinal de Deus, pois a 

pomba branca é um dos símbolos do Espírito Santo.  

Outro fato surpreendente foi que o Espírito Santo havia nos revelado 

que naquele dia, enquanto orássemos por aquela cidade, Ele nos daria 

outro sinal notório no físico. Pois bem, quando paramos atrás daquelas 

estátuas para oramos, o Espírito Santo concedeu-me uma revelação: O 
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pastor territorial que estava conosco, deveria guerrear em espírito 

lançando, simbolicamente, uma pedra em direção à estátua maior (como 

um ato profético, declarando mudança na atmosfera espiritual da 

nação). Pela fé, ele orou movimentando a mão, como se estivesse 

jogando uma pedra contra aquele “gigante”. Assim como Davi fez para 

derrotar o gigante Golias. Imediatamente, um barulho estrondoso 

ocorreu nos ares daquele lugar. Ao ponto de as pessoas que estavam 

nas ruas olharem para o céu, aterrorizadas. Aquele pastor disse que 

nunca tinha ouvido um barulho como aquele antes. Mesmo morando há 

muitos anos na Rússia. Entendemos que ele, como guerreiro territorial, 

recebera autoridade do Pai Celeste para aquela guerra de alto nível, no 

reino do espírito. (Livro: Face a Face com Deus – De volta a casa do Pai. p.118-

121 – Uleidice Rocha) 

 “Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um 
sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome”  (Hb 
13: 15)  

“Porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Preferiria estar à 

porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios.” (Sl 84:1)  

“Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de 
alegria...” (Sl 30: 11) 

“[...] os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espirito e em 
verdade”. (Jo :4:23) 

 

 A ADORAÇÃO SINCERA RASGA OS CÉUS DE BRONZE E MOVE 

O TRONO DE DEUS. 

É como uma ampulheta do tempo. A adoração sobe, a Glória desce. 

QUANTO MAIS “TORRES DE ADORAÇÃO” FOREM ATIVADAS, 

ININTERRUPTAMENTE, O ELO CENTRAL DA AMPULHETA (TEMPO) 

SE ALARGARÁ. “A terra se encherá da glória de Deus”. (*Obs.: 

revelação concedida ao profeta e pastor Calebe da Rocha).  

http://biblia.gospelmais.com.br/salmos_84:10
http://biblia.gospelmais.com.br/salmos_84:10
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(  

Da mesma forma, quanto mais “Torres de Intercessão” perfurar os céus, 

as orações dos santos chegarão como aroma suave, até as narinas de 

Deus. Assim, Ele responderá com Fogo de Avivamento. A Noiva (igreja 

fiel) deve buscar estar na total dependência do Pai do Noivo (Jesus); o 

tempo profético do Seu arrebatamento às “Bodas do Cordeiro” chegará. 

“Ora vem, Senhor Jesus!” 

 

TORRE DAS ARMAS: Batalha Espiritual -> Os Componentes desta 

torre, em espírito, com a permissão do Espírito Santo, poderá acessar o 

PALÁCIO DAS ARMAS para conhecerem as armas espirituais, as 

estratégias de guerras, e serem apresentados aos diversos anjos de 

guerra. 

 São guerreiros de Deus com unção para guerrear contra o poder das 

trevas, expulsando demônios, liberando palavras de cura, libertação e 

restauração. 

O teu pescoço é como torre de Davi, edificada para arsenal; mil escudos 
pendem dela. Todos os broqueis de soldados valorosos. (Ct. 4:4) 

E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares 
celestiais em Cristo Jesus.  (Ef. 2:6) 
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TESTEMUNHOS:  

Para edificação e exaltação ao Rei da glória, deixarei registrados alguns 

relatos de testemunhos de batalhas espirituais, com vitórias, fazendo 

USO DAS ARMAS ESPIRITUAIS, tanto de cura quanto de libertação: 

1- Ao finalizar um propósito num monte, cujas folhas e gravetos se 

acendiam enquanto orávamos, o Pai enviou três pastores até nós (um 

grupo pequeno de irmãos). Eles 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 

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 de 

que Deus falara comigo, pois em silêncio guardava aquela revelação em 

meu coração. Quando aqueles varões se aproximaram, nos 

identificamos e o Espírito Santo disse-me:  

“- Este é o sinal. São eles os meus enviados.”  

Tremendo foi o mover de Deus ali! Tivemos profecias e visões 

espirituais, e uma bebê foi curada de hidrocefalia (*Veja o testemunho dos 

pais da criança no capítulo V do livro II: “Os Segredos de Deus – Inesquecíveis 

Arrebatamentos”).  

Os gravetos, troncos e folhas se acenderam como neon prateado, e 

podíamos também ouvir os galhos quebrarem por causa da fúria do 
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poder das trevas. (Houve uma Batalha espiritual, para que acontecesse 

a cura desta criança, que atualmente, em 2017, está com doze anos).   

Ao passar a visão para aqueles pastores sobre a “Chave do 

Avivamento”, pela fé, cada qual orou clamando por avivamento, e juntos 

abrimos aquela grande “PORTA DE AVIVAMENTO no Estado do 

Espírito Santo”. (Passamos a perceber que novos ministérios surgiram 

naquela região. E com alegria testificamos que, ministérios outrora 

tradicionais, avivaram de maneira notória).  

2- Dois pastores vieram em minha casa; ambos com chamado às 

Nações. Eles me procuraram após tomar conhecimento das 

experiências de Arrebatamentos aos céus, vivenciados por mim. 

Enquanto orávamos vi que se aproximou de um dos pastores, dezessete 

anjos-príncipes de Deus. Foram deliberados por Deus para ministrá-lo... 

Um grande temor nos sobreveio. Orávamos em línguas... Entreguei-lhe  

palavras proféticas reveladas  pelo Espírito Santo; inclusive acerca de 

uma ARMA ESPIRITUAL que estava na mão de um dos príncipes 

designadas por Deus a ser entregue a ele. Era como um raio reluzente, 

a qual se lançada à distância abalaria o poder das trevas, ocorrendo 

mudanças no reino do Espírito. Ainda no mover do vento do Espírito 

Santo ele recebeu um telefonema, no qual o teor da mensagem 

(passada pelo outro pastor ali) relatava a necessidade de irem urgente 

para o aeroporto, para receberem a irmã dele que chegaria vindo de 

outro Estado do Brasil (Bahia), num avião de pequeno porte, por estar 

com “dengue Hemorrágica”, em estado grave. Quando soube, ele disse 

ao Senhor que estava crendo que aquele anjo lhe entregara aquela 

arma espiritual, por isso, pela fé, lançaria o raio reluzente em direção à 

cidade onde sua irmã estava. Saíram em seguida em direção ao 

aeroporto de Vitória - ES. Posteriormente, me ligaram dizendo que 
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durante o percurso para o aeroporto, oravam em línguas, o tempo todo, 

numa alegria inquestionável... Antes mesmo de chegarem ao aeroporto, 

ele recebeu outro telefonema que dizia que a paciente não viria, pois 

surpreendentemente, tanto ela quanto a criança, que também viria 

(devido à mesma doença), não precisariam mais deste socorro imediato, 

pois fora constatado o aumento das plaquetas. Aleluia! 

“- Glória a Deus! Hoje, para glória de Deus, a partir daquele dia a minha irmã nunca 
mais sentiu absolutamente nada”. (*E-mail enviado de Londres, pelo pastor Israel, em 08 

de outubro de 2017). 

 

3- Realizamos atos proféticos em cinco países da Europa (Suíça- 

Portugal – Alemanha – França e Itália), juntamente com pastores do 

Brasil, de Belo Horizonte – MG,  e  pastores que residem e pastoreiam 

em Genebra- Suíça. Na Itália, em Turim - a capital da Itália entre 1861 e 

1864 - tivemos a oportunidade de presenciar um pastor de Belo 

Horizonte tocar o Shofar numa praça movimentada daquela cidade; 

vimos à liberação de exércitos de anjos para aquele lugar. Profetizamos 

avivamento e a quebra de muralhas no reino do espírito.  

4- Atos proféticos em Nova Sibéria (Novosibirsk) – RÚSSIA –> 

realizamos atos proféticos neste país. Como, por exemplo: numa 

estrada que segue rumo ao norte da Rússia; um local onde ocorre muito 

frio e neve. Considerada por alguns moradores daquela região, como: 

“terra esquecida por Deus”, devido à luz do sol não penetrar com 

clareza, no físico (diferente do que ocorre em meu país – Brasil).  

Juntamente com o pastor local (legalidade territorial), adoramos ao 

Senhor com alguns louvores tocados pela pastora de MG - Brasil; 

pegamos uma porção daquela terra erguendo-a aos céus, oramos ao 

Senhor pedindo, entre outras solicitações, que toda escuridão espiritual 
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fosse banida e que a alegria Dele inundasse as pessoas daquele lugar, 

e por onde a estrada passasse... Profetizamos que Deus levantaria 

obreiros para aquela seara. Nomeamos aquela Torre de Avivamento 

instalada juntamente com os anjos de Deus ali, como: “Torre - Porta de 

entrada de Avivamento para o norte da Rússia”. Passado alguns anos 

recebi a notícia de que se abriram várias igrejas evangélicas na Sibéria. 

 *Nota: A Sibéria (Rússia) foi palco de muitos sacrifícios de cristãos, na época da 

“Cortina de Ferro” (frase usada para denominar o domínio da extinta URSS Oriental 

sobre os países do leste Europeu, durante a Guerra Fria). Embora, ainda nos dias 

atuais enfrentam-se barreiras para se pregar o evangelho, com total liberdade, em 

vários lugares da Rússia. 

Veja: 

<www.portasabertas.org.br/noticias/2015/03/cristaos_russos_sao_processados_por_evange

lismo_e_cultos_em_locais_publicos> 

 “E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e 

pela força se apoderam dele.” (Mt. 11:12) 

 

TORRE DAS ÁGUAS -> acesso ao PALÁCIO DAS ÁGUAS e ao RIO 

DA VIDA. Refere-se à GRAÇA e ARREPENDIMENTO. 

Cheguemos, pois com confiança ao TRONO DA GRAÇA para que possamos 

alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. 

(Hb 4:16) 

 O intercessor, conectado com o Espírito Santo, tem acesso ao Palácio 

das Águas e a nascente do Rio da vida, (a qual se encontra no Trono de 

Deus, que fica no PALÁCIO REAL). É limpo pela palavra revelada; 

recebe ousadia para pregar mensagens de exortação e arrependimento. 

São ministrados por anjos que exercem funções no Palácio das Águas. 

http://www.portasabertas.org.br/noticias/2015/03/cristaos_russos_sao_processados_por_evangelismo_e_cultos_em_locais_publicos
http://www.portasabertas.org.br/noticias/2015/03/cristaos_russos_sao_processados_por_evangelismo_e_cultos_em_locais_publicos
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 “Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do 

Altíssimo.” (Sl 46:4) 

 Através dos arrebatamentos discerni que, com a abertura desta Torre 

de Avivamento (na igreja), a conexão ao mover das águas do rio da 

vida, fazendo fluir o avivamento, se dá também através do PALÁCIO 

DAS ÁGUAS (nas dimensões célicas).  

Obs.: O Pai já nos concedeu a oportunidade de ouvimos relatos de pessoas que 

também já foram levadas, em arrebatamento de espírito, a algumas repartições 

deste Palácio celestial. 

 Deixarei citado abaixo, parte das narrações do 3º livro (“Face a Face 

com Deus – De volta a casa do Pai”-, p.30-32 – Uleidice Rocha), em que 

vivenciei mais uma reunião na “Assembleia dos anjos”: 

 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 que estavam 

assentados 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 Palácio das Águas.  
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 Antes, porém, meus dedos deveriam receber o toque 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 

continuou a tocar. Era uma melodia selecionada para aquele momento 

inesquecível.  

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... Depois 

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 

colocadas outras cinco indicando capas de proteção para sete tempos 

diferentes, 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.  
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Aquele anjo, também nomeado como anjo da Paz, colocou 

carinhosamente 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 transparentes e grandes.  

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

nos distanciávamos da mesa da “Reunião Solene”, que acontecia ao 

Leste Celestial. E já de longe presenciava os quatro seres vivente sobre 

o Trono de Deus e do Cordeiro próximo à mesa. (Ap 22:1)  

Havia naquele palácio várias portas enormes revestidas de ouro.  Vê-

las, acentuava minha curiosidade!  

Notei que o movimento dos anjos ali era constante... 

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 

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

mesmo tempo, leve e suave.  

 

“A voz do Senhor ouve-se sobre as águas [...] O Senhor está sobre as muitas 

águas.” (Sl. 29:3) 

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

ser lançada em suas profundezas. Entramos nas rochas cristalinas ali 
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dentro; além das águas. Quantos tesouros, quantas pedras preciosas! 

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 azul e brilhante, e também lagos de fogo 

Celestial; quando  adentrei neles fui inundada 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 

avivamento, 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 faltam.”  

Estas experiências concedidas por Deus, muitas vezes, deixavam o 

restante do meu dia sem forças para finalizar as tarefas diárias.  Estar 

presente, em espírito, no “Palácio das Águas”, me fez recordar a visão 

de Ezequiel, sobre o Templo. Ele relatou a partir do capítulo quarenta, 
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as medidas desse Templo 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 

pântanos e os charcos não sararão, serão deixa deixados para o sal. 

(Ez. 47:11); Esta água é a Água do Espírito Santo, que avivará a igreja 

fiel (noiva de Cristo), e principalmente, culminará num grande 

avivamento ao povo de Israel.  

“Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos 

procurarão entrar e não poderão.” (Luc. 13:24). 

“Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo 
descendo como pomba sobre ele [...]” (Jo. 1:32) 

  

TORRE DA CURA -> Deus delibera anjos da cura nas igrejas quando 

for necessário ativar a Torre da Cura. Existem anjos-médicos, anjos-

enfermeiros; anjos-instrumentistas; anjos que trazem as essências 

medicinais celestes; anjos labaredas de fogo (purifica; queima 

enfermidades; etc.); anjos que atuam na área de libertação e quebra de 

maldições (pois existem enfermidades que são curadas através de 

libertação, quando se expulsa o demônio do corpo da pessoa); e outros.  

“[...] para que lhes assista o direito à árvore da vida, e ENTREM NA 
CIDADE PELAS PORTAS.” (Ap. 3:8) 

“[...] e as folhas da árvore são para a saúde das nações.” (Ap. 22:2b) 

 

Glórias a Deus, pois têm chegado vários testemunhos de cura e 

operações de milagres e maravilhas que aconteceram em igrejas, dias 

que sucederam a ministração da abertura da Torre da Cura; dado a 
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liberação de anjos que atuam nas dimensões onde ficam os hospitais e 

remédios celestiais. Sinais, como: cura de câncer e outras doenças. 

Como por exemplo: a cura de uma mulher que sofria, por cerca de uma 

década e meia, com muitas dores devido à enfermidade crônica, 

degenerativa; não movimentava mais um dos braços; e quando 

necessário devido atrofia muscular e dor intensa lhe era aplicado 

Morfina na veia (um fármaco narcótico de alto poder analgésico, usado 

para aliviar dores muito fortes). Nem mesmo com tratamento 

fisioterapêutico tinha-se sucesso; apresentando piora progressiva. A 

oração da igreja e a ministração dos pastores ativaram os anjos da cura.  

A cura desta mulher tornou-se manifesta, sendo confirmada por laudos 

médicos. 

 Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem 
sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor; e a oração da fé 
salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, 
ser-lhe-ão perdoados. (Tiago 5:14-15) 

“O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o 
restaurará" (Sl 41:13). 

 

TORRE DA COMUNICAÇÃO -> O intercessor, componente desta torre, 

pode em espírito ter acesso ao SALÃO DA CONEXÃO E DO 

CONTROLE DE DEUS. Integrantes desta torre exercem o ministério 

através da comunicação, usando a tecnologia humana a qual tem 

acesso; como por exemplo: Rádios web; Programas em TVs; Pregações 

e louvores em CDs; Youtube; Revistas online e impressas; jornais, etc.  

Os anjos da comunicação celestial também se reúnem a fim de traçarem 

estratégias de alcance do Avivamento, abrindo portas da comunicação; 

são designados a ministrarem e até mesmo conduzir, em espírito, às 

dimensões celestes, cristãos representantes desta torre na terra para 
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narrarem como funcionam as conexões dos céus, além de acessarem 

os computadores célicos.  

 

TORRE DO FOGO -> acesso ao Rio da vida e ao Rio de FOGO (que sai 

do Trono de Deus). Visitação de anjos “Labaredas de Fogo”. Alguns 

integrantes desta torre recebem autoridade para ministrarem o batismo 

com o Espírito Santo e com fogo (MT 3:11); repreender e expulsar 

demônios; curar enfermos e usar armas espirituais afogueadas, que 

causam visão turva a demônios e confusão no reino das trevas; além de  

receber autorização para acessar os decretos de justiça e juízos de 

Deus para a terra. 

 

TORRE ÀS NAÇÕES-> Tem acesso a esta Torre aqueles que têm 

chamado às Nações. Estes são reconhecidos pelos anjos e príncipes às 

Nações, no PALÁCIO DAS NAÇÕES; assim, portas são abertas na 

Terra para que se cumpra o chamado.  

Deus é Deus de ordem, por isso, os acessos às dimensões celestiais de 

seu reino se dão através de senhas e códigos liberadas pelo Espírito 

Santo. 

 

PALÁCIO DO CORDEIRO DE DEUS – Sala das Nações 

 [...] Então subi a escada de ouro que dava acesso ao “Palácio do 

Cordeiro de Deus”. Fiquei maravilhada com a beleza incontestável 

daquele “salão de festa”. As paredes são revestidas de pele de Cordeiro 

cujos fios são de ouro. Há luz natural intensa formada em sete chamas 
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(tipificando os Sete Espíritos de Deus - Is. 11:2), e uma mesa cujas 

toalhas brancas são bordadas em fios de ouro. A mesa é como madeira 

revestida de cedro em ouro, sendo os seus pés trabalhados como que 

por artesão. Os convidados ali assentados estavam vestidos cada qual 

com uma capa de pele de Cordeiro (tipificado proteção de Jesus, o 

Cordeiro). [...] Assentei-me (como Noiva do Cordeiro: Jesus) naquela 

mesa sem fim... enquanto aguardava o processar do mistério. Foi 

quando o “Cordeiro de Deus” chegou bem próximo a mim. Eu podia vê-

lo da forma como João do Apocalipse o viu. “Ele tinha sete chifres, bem 

como sete olhos, que são os setes Espíritos de Deus enviados por toda 

a Terra” (Leia Ap.5:6). Os pés do Cordeiro estavam prateados e 

reluzentes e os seus pelos são alvos como a neve. Os seus sete olhos 

de chama de fogo me observavam de maneira sublime. Naquele 

momento o meu temor aumentou. Fiquei imóvel e meu espírito 

estremecia, meu coração de Noiva palpitava intensamente (Era amor 

misturado com temor). 

 Atentamente, os olhos da Noiva de Jesus olhavam de maneira 

penetrante para os olhos do Cordeiro de Deus. E, como num piscar de 

olhos, ela foi conduzida para dentro dos chifres do Cordeiro (que tipifica 

autoridade/ governo). Dentro dos chifres havia torres de sete andares, 

revestidas de ouro puro. Cada chifre-torre era um comando. Então, Sete 

chifres do Cordeiro tipificam sete comandos, sendo que há interligação 

entre os comandos (Sete é número perfeito de Deus. Veja: Gn. 3:2-3). 

Quando a Noiva estava no sétimo chifre-torre foi lhe mostrado o mapa 

mundial da terra. Em vários lugares havia como que réplicas das torres-

chifres do Cordeiro. Sendo que das sete torres-chifres era passado 

comandos, hierarquicamente, para as demais torres menores 
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espalhadas estrategicamente, sobre a terra (Dn. 7:14-28) =>  Torres de 

avivamento difundidas na terra, cuja base é a oração. 

“Depois, virá o fim, quando tiver entregado o Reino a Deus, ao Pai, e quando houver 

aniquilado todo império e toda potestade e força”. (I Co. 15:24). 

O que mais me chamou a atenção foi que a “sétima torre-chifre fica no 

Céu”, como comando maior (Jesus é o Comando Supremo). Fiquei a 

indagar o porquê de não ter visto a réplica da sétima torre-chifre. Então, 

o Espírito Santo revelou-me que o mistério do sétimo chifre, a noiva só 

entenderá quando já estiver glorificada, após o arrebatamento. Aleluia!!! 

As TORRES-CHIFRES estavam em pontos estratégicos como: na 

América do Norte (Canadá), na América do Sul (Brasil), na Europa 

ocidental (em vários países), na Ásia (Tailândia), na África (abrangendo 

vários países) e Oceania (Austrália). As torres-chifres (que são 

ministérios do avivamento, na terra, com autoridade e comando de 

avivamento) estão posicionadas estrategicamente 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 torres 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, sendo libertos, 

purificados, curados e restaurados, as chamas das torres-chifres 

aumentavam o resplendor. 

Depois notei que havia uma proteção enorme sobre o Brasil (o pé direito 

do Grande Avivamento, conforme relatei no primeiro livro). Então, vi que 

o Cordeiro (Jesus) determinou a liberação de um Príncipe do Reino de 

Deus para a região central do Brasil. Ele fincou a sua espada de cinco 
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lâminas em terras brasileiras e ali ficou como guardião. Também foi 

colocado uma “Bandeira do Avivamento”, cujo lema era: “Brasil tu és 

escolhido”.  

A bandeira era como uma faixa enorme e comprida, na cor verde 

bandeira acetinado, cujos dizeres estavam escritos em prata. As luzes 

dos Céus refletiam dia e noite sobre a bandeira. E os anjos dos Céus, 

diretamente da “Sala das Nações” (uma das repartições do PALÁCIO 

DAS NAÇÕES), aplaudiam aquele ato profético dos Céus. (livro: Os 

segredos de Deus, p.57- 58.) 

“Venha o teu Reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu”(Mt 6:10). 

 

TESTEMUNHOS:  

1- O príncipe de Deus, citado no item anterior, foi liberado após abrirmos 

o PORTAL CENTRAL DE AVIVAMENTO PARA A NAÇÃO 

BRASILEIRA.  

No mês de setembro do ano de 2015 realizei atos proféticos em Brasília, 

juntamente com autoridades às nações, de alto nível no Reino do 

espírito. (Erámos cada qual de um Estado diferente do Brasil).  

Estivemos orando em vários lugares estratégicos, no território do Distrito 

Federal. Ao retornar para o Estado do Espírito Santo, ainda no avião, O 

Pai me disse que havia se alegrado com nossa atitude de obediência. E 

que embora estivesse irado com a nação brasileira, dada corrupção de 

líderes cristãos, por amor aos remanescentes: “os Abraãos”, (segundo 

revelação de Deus) que clamam em arrependimento, dentro de dias 

teríamos sinais do mover apenas do seu dedo mínimo. (Embora toda 

sua mão estivesse pronta a mover contra nossa nação, usaria de 
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misericórdia). Poucos dias após estes atos proféticos em Brasília, 

ocorreu um terremoto no Chile, e tremores foram sentidos em alguns 

Estados brasileiros (inclusive São Paulo).  

Também em visão espiritual, vi um avião cheio de políticos caindo sobre 

BRASILIA; o estrondo da queda atingiria toda a nação brasileira 

(discerni que tinha relação com o governo Federal). Posteriormente, 

esta visão também se cumpriu: o governo da presidência do Brasil foi 

trocado. 

Desde o ano de 2006, está registrado, profeticamente (no meu primeiro 

livro), o meu encontro com estas mulheres avivalistas do reino. 

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

 Presenciei um imensurável manancial de águas cristalinas que caía em 

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

brasileiros e estrangeiros: “Heróis do Avivamento”, já se deliciam entre 

as águas transparentes do Espírito. Entre tantos pude ver uma mulher 

de Deus, que trabalha em âmbito internacional, ministrando a libertação 

aos cativos e oprimidos. 

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

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

interligadas à mente de Cristo” 

 Disse o Senhor:  

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

e adentrarão nesta “Água do Avivamento”. “Eis que representantes de 

cada exército do Rei Jesus, virão” (Ez 47.8-9). Discerni que cada 

denominação que prega Jesus como Salvador e Senhor - o único 
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fundamento de fé - é um dos “Exércitos de Deus” na Terra. Sendo que 

cada exército tem sua regra de conduta/doutrina.  

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

lideranças (uma hierarquia ministerial interdenominacional), com o 

intuito de ganhar bairros, cidades, estados e nações para o Meu Reino. 

Pois eis que farei aumentar o número dos Meus estrategistas. Atentai, 

meus estrategistas, “Heróis do Avivamento”. Não sejais sectaristas, 

sendo sábios aos seus próprios olhos. Lancem do meio de vós a 

soberba; e atentai para aqueles que foram atingidos na batalha; não os 

deixai perecer; mas buscai estratégias a fim de resgatá-los. EU, o 

Senhor dos Exércitos, não abro mão dos feridos. Atentai! Não sejais 

juízes de vós mesmos, pois vejo diferente de vós. (Vi pastores e 

lideranças religiosas aprisionadas no mundo espiritual).  

 - Liberte-os em Meu nome (Jesus); Vós sois estrategistas; “Aquele que 

está em pé, veja que não caia; “Não julgueis para que não sejam 

julgados”, anjos (mensageiros) meus. Guerreiros dos últimos tempos! 

Posicionai-vos para a guerra. Ide! Avançai”!  

 Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os 

principados, contra as potestades, conta os príncipes do mundo destas 

trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes ( 

Ef. 6:12) 

2- NA TORRE DE ORAÇÃO EM MINHA CASA: Para a manifestação da 

glória de Deus, quero relatar que Ele tem trazido à Torre de oração 

alguns pastores, missionários e líderes com chamado às nações. 

Mediante liberação do Espírito Santo, passamos o comando de patentes 

espirituais para estas pessoas, ministrando a abertura de portas para as 

nações e a ativação dos anjos que prepararão o caminho destes filhos 
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de Deus, para que venham consolidar o chamado. O PASSAPORTE É 

CARIMBADO NO PALÁCIO DAS NAÇÕES, que fica numa das 

dimensões celestiais; as passagens são liberadas; os COFRES DO 

PALÁCIO DO TESOURO SÃO ABERTOS. (Tudo direcionado por visões 

do céu, através do dom espiritual de ciência).  

O interessante é que após fazermos a liberação da unção, na maioria 

das vezes, dentro de pouco tempo, chega-nos testemunhos de que a 

pessoa a qual recebera a unção iria a missões às nações.  Da mesma 

forma ocorre quando abrimos um Portal às Nações, em igrejas; anjos 

das nações, com suas patentes e hierarquias são liberados pelo Senhor.  

Posso citar como exemplo, três casos de irmãos, no ano de 2017, 

(membros de ministérios diferentes), que foram liberados e rapidamente 

viajaram para países (como: Inglaterra, Alemanha, Irlanda, Itália, 

Espanha, Portugal, Israel, e outros), cuja finalidade foi adorar e ministrar 

palestras com embasamento bíblico em igrejas nesses países. Em 

Israel, por exemplo, uma irmã brasileira, do Estado do Espírito Santo, 

trabalhou como interprete da língua inglesa para a língua Portuguesa 

numa Conferência em Israel. (Logicamente, que se trata de 

cumprimentos de profecias liberadas a eles, não somente através de 

minha boca profética, como também de outros profetas).  

 

TORRE DA JUSTIÇA E DO JUÍZO –> o integrante desta torre tem 

acesso ao PALÁCIO DA JUSTIÇA CELESTIAL, para ler os decretos de 

justiça e de juízo vindos de Deus, tanto para a igreja quanto para as 

nações (isso mediante patente, senhas e/ou chaves, e insígnias 

liberadas por Deus, na vida espiritual do intercessor guardião desta 

torre).  Temos ouvido testemunhos de pessoas que acionaram os anjos 
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da justiça propiciando a resolução rápida de causas na justiça. Alguns 

destes anjos e arcanjos se vestem em tons prateado e usam espadas. 

Outro exemplo: Alguns profetas de Deus tem acesso ao PALÁCIO DA 

JUSTIÇA celestial e ao Tribunal de Deus. Em testemunho de 

arrebatamentos estes entram na SALA DOS ARQUIVOS onde ficam 

registradas as provas colhidas pelos anjos; tem acesso aos processos; 

veem o julgamento, em que os anjos apresentam as provas captadas na 

terra, que absolve ou condena a pessoa que está sendo acusada por 

satanás e seus demônios.  

Obs.: Quando ativamos os anjos da justiça, mediante a oração e visões reveladas 

pelo Espírito Santo, os anjos são designados há adiantar o tempo cronológico, por 

exemplo: uma causa na justiça – O anjo responsável pelos protocolos poderá mover 

no físico, ministrando pessoas, fazendo com que o processo seja colocado na linha 

de frente (caso haja morosidade, negligência e/ou injustiça). Lembrando que o nosso 

Deus faz o impossível acontecer. “[...] Operando EU (Deus), que impedirá?” (Is. 

43:13) 

 

TESTEMUNHOS: 

1- Registrarei um testemunho que sinalizou meu chamado: Antes do 

Espírito Santo me revelar acerca do meu chamado profético ás Nações, 

Ele me permitiu passar no vestibular para cursar Direito. Eu já havia me 

graduado em Turismo, mas tinha um sonho de ser Promotora de 

Justiça. Passar no vestibular para estudar Direito, naquela época (2003) 

era uma proeza para mim; pois era muito difícil e concorrido.  

Estava cursando o segundo período quando o Espírito Santo falou 

nitidamente comigo, dizendo-me que era para eu trancar o curso, pois 
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me levaria em várias nações da terra para testemunhar acerca dos livros 

que me concederia.  

Abro um parêntese aqui para dizer que, em dias anteriores meu esposo 

orou em línguas pela primeira vez, na casa de um casal de pastores, em 

Uberlândia- MG, e Deus lhe colocou em sua boca dialetos de nações da 

terra, revelando-lhe nomes de vários países que seriam alcançados 

através do nosso chamado.  

Naquele mesmo dia o Espírito Santo me permitiu, em arrebatamento do 

meu espírito, acessar uma das repartições de uma grande biblioteca do 

Céu. Um anjo mostrou-me três livros, dizendo-me que o Senhor estava 

me permitindo ter acesso àquela biblioteca, pois eu escreveria livros que 

seriam reconhecidos em várias nações.  

Não foi uma decisão fácil para mim e nem para ter a concordância 

imediata de meu marido, no que concernia desistir do curso de Direito. 

Porém, pela fé, cremos. Tomei posse do meu chamado (mesmo não 

tendo nenhum indicio financeiro e/ou um ministério de expressividade às 

nações, e nem alguém por perto que pudesse me levar).  

Por cerca de três anos orei, realizei atos proféticos, me consagrei,  

aguardando o cumprir deste chamado às Nações. De vez em quando, o 

Espírito Santo levantava profetas para sinalizar o meu chamado. Neste 

interim de consagração de minha vida, fui arrebatada aos céus e escrevi 

dois livros (atualmente temos mais livros escritos); e assim, em 2009, fui 

levada à primeira viagem missionária internacional: na Rússia (Moscou 

e Nova Sibéria). Deus levantou autoridades espirituais para que 

abrissem portas na Rússia, em prol deste chamado. Realizamos atos 

proféticos e testemunhamos nessa terra longínqua. 
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 A obediência gera benção. Até o momento desta escrita (2017) Deus já 

me permitiu pisar em quatorze países, sendo que em alguns citados na 

boca profética de meu esposo, mesmo eu não tendo ido fisicamente, os 

meus livros já foram enviados ou levados por missionários de outros 

países, que estiveram no Brasil. Outros países, Deus ainda me permitirá 

ir. O surpreendente é que, até aqui, todas as vezes que o Pai sinaliza 

uma nação pra eu ir, O Espírito Santo me ensina como orar e me 

consagrar; concede-me visões... e, todas as vezes, Ele levanta 

mantenedores. 

2-  Um pastor de Contagem - MG foi arrebatado por cerca de três horas, 

na Torre de Oração em minha casa. Dentre outras dimensões, em que 

foi conduzido pelos anjos a vários palácios do Reino, ele narrou sobre o 

que via na dimensão onde fica o TRIBUNAL DE DEUS. (O detalhe é que 

a maior parte do que ele via, Deus me permitia ver também).  

Este pastor - profeta por excelência - relatou-me, recentemente (2017), 

que também ministra acessos ao sobrenatural, como por exemplo, 

através da ministração de libertação; e após o cativo ser livre, o libera 

para visitar as maravilhas celestiais. 

O carinho de Deus para com o ministério deste pastor é muito visível. 

Por várias vezes, sinalizou com penas (plumas) de anjos e com pedras 

preciosas, de várias cores; dentre outros sinais. 

"Abri-me as PORTAS DA JUSTIÇA; entrarei por elas e renderei graças ao 
SENHOR." “Esta é a Porta do Senhor, pela qual os justos entraram”. (Sl. 
118:19-20) 

 “A base do trono de Deus é Justiça e Juízo; misericórdia e verdade 
vão adiante de ti.” (Salmos 89:14) 

 “O Senhor reina; regozije-se a terra; alegrem-se à muitas ilhas. Nuvens e 
obscuridade estão ao redor dele; justiça e juízo são a base do seu trono. 
Adiante dele vai o fogo que abrasa os seus inimigos em redor.”(Sl 97:1-2 ) 
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“Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Para 
fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus 
tesouros.” (Pr. 8:20-21) 

 

 Segue abaixo fragmentos de texto retirado do livro, “Os Segredos de 

Deus - Inesquecíveis arrebatamentos”: 

Trono de Justiça  

“O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo; o cetro do teu reino é um cetro de 

equidade.” (Sl 45:6)  

Em outro dia de busca... Minha mente estava atentamente ligada na 

expectativa do que seria o novo “Mistério Celeste”. De repente, ouvi um 

barulho do abrir de uma imensa porta. Havia um corredor comprido feito 

de diamantes. Dali surgiu uma luz reluzente. Estava tão forte que quase 

não consegui definir. Eu tive um grande temor! Então, do meio daquela 

luz fortíssima, ouvi uma voz poderosa. Era mesmo como o brado de um 

trovão. Um anjo me conduziu até aquela luz. Ao chegar mais perto olhei 

para esplendor da glória de Deus e percebi que se tratava de um “Trono 

de justiça”, resplandecente; nele estava assentado o “Juiz Supremo” 

para julgar a terra. (Veja: Ap. 20:11)  

 

Nota: Em Cristo Jesus habita toda plenitude da Divindade, e se fui até O Juiz Supremo é 

porque assim Ele determinou (Leia: Col 1: 19; Fl 2: 13 e Hb1:8).  

Quando cheguei bem pertinho Dele, senti alegria, refrigério, 

muito...muito temor e muito respeito. Então, O Juiz Supremo me tocou. 

Como a luz era extremamente forte, pude definir com clareza apenas a 

sua mão branca de luz, a qual tem um anel de esmeralda (que tipifica a 

plenitude do Espírito Santo de Deus).  
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A Glória de Deus veio sobre mim tão forte, de maneira que meu espírito 

desfaleceu! Fiquei como que desmaiada espiritualmente, sendo que, 

passado algum tempo... (O qual eu não sei definir quanto tempo; só sei 

que se tratava do Tempo Celeste) fui conduzida a uma imensa pista de 

pouso e decolagem de “Aeronaves da Justiça Legalista do Reino”. Ali 

estavam anjos da Justiça que estão a serviço do Rei - Jesus. São 

milhares de milhares... (descrevo da forma como minha mente humana 

conseguiu captar). 

Havia naquele Lugar Celestial, anjos-líderes: “generais da Justiça 

Legalista do Reino”. Eles tinham “Códigos de Leis dos Céus” em suas 

mãos; passavam instruções para os demais “anjos-estrategistas” e 

“anjos guerreiros”. O Espírito Santo me levou a discernir que os 

“Exércitos do Sol da Justiça” (Jesus/YESHUA) estão mobilizados para 

atuarem como GUARDIÕES E ESTRATEGISTAS DO REINO, EM 

PROL DA JUSTIÇA DE DEUS NA TERRA.  

Vi que Homens de Deus, na virtude de “anjos-estrategistas”, têm sido 

levantados por Ele com ousadia, na intrepidez do “Leão da Tribo de 

Judá” (Jesus), a fim de realizarem atos proféticos nos estabelecimentos 

judiciários da Terra. [...] 

Disse o Senhor:  

“- Ajuntai! Ajuntai povo meu, e proclamai a Minha Justiça. Alimentai dos 

raios do Sol da Justiça e avivados serás. Ouçam a Minha voz, filhos. 

Atentai-vos e vede vossas posições. O que tens feito para mudar? Ide 

por todo mundo e mostrai os teus selos de justiça. Vós sois luz do 

mundo e sal da terra. Portanto, apresentai-vos a Mim como obreiros que 

não têm do que se envergonhar. Eis que a seara é grande, porém os 

ceifeiros são poucos. (Veja Lc. 10:2)  
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- Filhos busquem a minha face e falarei com vocês quando o Sol raiar. 

Queiram ser inundados por inteiro pela glória do Rei e o oculto vos será 

revelado. Atentai! Despertai! Desperte povo meu! Eis que o resgate da 

Noiva logo vem.  

“O que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem; o que fala ao 
sol, e ele não sai, e sela as estrelas; o que sozinho estende os céus e anda sobre os 
altos do mar;” (Jó 9: 6-8)  

 

O Arco Celeste / Tribunal do Reino 

“[...] Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há 

sobre a terra”. (Gn. 9:17) 

O Espírito Santo designou três anjos para comigo nessa nova jornada 

misteriosa. Avistei um túnel formado por um “Arco Celeste” nas sete 

cores do ARCO DA ALIANÇA – FIDELIDADE DE DEUS. 

Debaixo do Arco Celeste havia como que blocos de ouro no caminho 

por onde passávamos. Minha estatura estava menor, como de uma 

criança de cinco anos [...]. “Em verdade vos digo que qualquer que não receber 

o Reino de Deus como uma criança não entrará nele” (Lc 18:16)  

Nas laterais do caminho havia flores que se movimentavam. [...] 

Chegamos a um exuberante “Palácio semelhante a Cristal”, o qual tinha 

vários andares circulares em forma de espiral.  

Era todo transparente... Dentro dele notei o transitar de vários anjos, 

pelas escadas, também de cristal. Dentro daquele palácio alto e 

redondo, formado por andares, notei que o primeiro andar estava cheio 

de assentos, com muitos anjos assentados. Outros anjos circulavam por 

ali.  
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Juntamente com os três anjos, subimos as escadas que davam acesso 

ao décimo andar. Havia ali quatro assentos. O interessante é que em 

um dos assentos estava escrito, numa pedrinha branca, o meu nome 

Celestial. (Veja Ap. 2:17). Dois dos anjos que me acompanhavam 

assentaram ao meu lado e o outro na bancada de trás. Sendo que a 

cada andar havia muitos assentos. De onde estávamos podíamos olhar 

tanto para os andares de cima quanto para os de baixo. Percebi o 

quanto era extenso e que aquele lugar circular era UMA DAS TORRES 

DO PALÁCIO DE CRISTAL.  

Do lado de fora do Palácio ouvi o toque de trombetas, pelos anjos do 

Senhor. Ao tocarem, aproximaram-se exércitos e mais exércitos dos 

Céus: da cavalaria, das naves, das espadas... Havia anjos com asas e 

sem asas, anjos com armamentos diversos, anjos e anjos... em milhares 

de milícias...  

Dentro dos andares daquela torre estavam presentes “Anjos-

testemunhas”. Eu também estava ali como testemunha, representando a 

Noiva de Jesus. E no alto... muito alto... estava escrito em letras 

reluzentes como laser, o seguinte: “Torre da Justiça do Reino”.  

Como já descrevi, as arquibancadas dos andares da torre eram 

circulares em forma de espiral e por isso podia-se olhar tanto para baixo 

quanto para cima. Tudo era transparente como cristal (a justiça de Deus 

é límpida, clara em retidão). Sendo que, do meio circular e livre de 

assentos, havia uma passagem de informações vindas do primeiro 

andar, cujos assentos eram em maiores quantidades, para os demais 

andares da torre. E do décimo andar podíamos presenciar uma 

filmagem central, arredondada e diferente. Era como se a imagem 

tivesse vida. Estávamos reunidos no grande “Tribunal de Deus”.  
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Naquele julgamento, “anjos-testemunhas” - que faziam parte do 

julgamento - estavam presentes. Alguns como jurados e outros como 

apresentadores de provas. (Veja: Sl. 112; Sl. 82:1; Atos 24:25; Rm 5:16).  

O JULGAMENTO ERA DE UM PASTOR (um homem muito conhecido 

pelos humanos - disse-me o Espírito Santo). Suas mãos estavam 

algemadas para trás e o mesmo era apresentado perante o “Juiz 

Supremo” como réu. O Juiz Supremo (Deus) estava assentado no Trono 

do Tribunal, o advogado Jesus o defendia e o Espírito Santo, através 

dos anjos apresentavam provas favoráveis ao réu. Porém os demônios 

acusavam... e acusavam. O Supremo Juiz ouvia atentamente. O pastor 

chorava intensamente clamando por misericórdia e graça. Sua esposa e 

suas duas filhas também choravam e clamavam.  

Demônios engravatados (ligados a espírito de religiosidade), com suas 

línguas mortíferas, o acusavam, lançando palavras de maldições. Os 

punhos do pastor já estavam feridos pelas algemas. Um grupo de 

intercessores (de vestes brancas) estava orando e clamando ao Pai, em 

nome de Jesus, para que ele fosse liberto; enquanto que outro grupo 

maior acusava o pastor, sem piedade. Próximo a eles estavam 

demônios.  

Então, falsas testemunhas foram levantadas contra aquele pastor e 

contra o seu ministério. Porém, prevaleceram no julgamento as provas 

verdadeiras colhidas pelos anjos do Senhor. As provas foram colocadas 

na balança do Juiz, que estava sobre a sua mesa. Ao serem pesadas as 

provas verdadeiras e falsas, tornou-se evidente a Verdade, a Retidão e 

Justiça de Deus; o que propiciou a absolvição do pastor. (Os Segredos de 

Deus – p.76-79 -2008). 
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3- Quando intercessores oram a Deus, em nome de Yeshua, em prol de 

causas que necessitam da Sua intervenção, trazendo justiça divina, 

anjos da justiça são ativados.  

Deus tem nos oportunizado orarmos, em concordância com irmãos, na 

torre de oração em minha casa, em prol do governo de nossa nação. 

Por várias vezes, vivenciamos movimentação de anjos em Brasília, 

principalmente de anjos da justiça e anjos de governo.  

O Espírito Santo de Deus tem nos revelado o oculto nestes encontros de 

oração. E, geralmente, dias que sucedem após orarmos, certificamos 

nos noticiários a intervenção divina acerca do que Ele tornou-se visível 

para que orássemos. 

Num desses dias de oração na Torre, uma das visões que o Espírito 

Santo me concedeu, foi acerca da Câmara dos Deputados Federais. 

Presenciei que, no que tange a dimensão espiritual daquele local, no 

espaço onde deveria ser o piso, havia um buraco profundo e negro. 

Muitos dos deputados, escolhidos pelo povo, ao chegarem naquele 

lugar eram atraídos para o fundo do abismo negro; isso devido à 

corrupção. Em seguida passei a ver que plataformas se formavam, por 

partes, compondo uma proteção de piso. Sobre cada uma havia 

intercessores de vestes brancas. À medida que se aumentava o número 

de atalaias dispostos a orarem pelo Poder Legislativo, aumentava-se o 

número de plataformas de proteção. Deputados íntegros, corretos em 

suas decisões, não eram tragados pelo abismo da corrupção, devido à 

barreira de amparo formada pela oração dos justos, compromissados a 

orarem por Brasília e nação. Contudo, as plataformas ainda não 

estavam todas completas por serem poucos os intercessores aliançados 

com essa causa.  
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Caro leitor (a), seja você também um intercessor em prol da nação 

brasileira. “Filho do homem, eu te dei por atalaia [...]”. (Ez. 3:17 a)   

 

TORRE DA PROVIDÊNCIA -> tem acesso ao “PALÁCIO DO 

TESOURO” e a “SALA DA PROVISÃO DE DEUS”, onde ficam os cofres 

celestes. Com a abertura da porta da provisão recursos é liberado para 

o suprimento ministerial, através da ação dos anjos enviados a terra.  

TESTEMUNHOS:  

1- Quando eu estava para ir a ISRAEL, pessoas ofertaram em minha 

vida com a passagem, alimentação e hotéis; mas, eu precisava levantar 

um recurso financeiro para levar dólares, em mãos. Faltavam dois dias 

pra eu ir para Belo Horizonte - MG e de lá embarcar. Subi para orar na 

torre de minha casa... Vi um anjo que chegava com um envelope. Ele 

disse para eu descer, pois a benção tinha sido liberada. E como sinal, 

eu receberia um telefonema confirmando.  

 Assim que desci o telefone tocou. Era um pastor, no qual Deus já me 

havia permitido revelar a ele acerca da liberação de uma senha 

espiritual, para que pudesse entrar no COFRE DA PROVIDÊNCIA de 

Deus. Ele me disse que ao orar Deus lhe revelara que tinha enviado o 

recurso que eu precisava, bastava apenas aguardar. E aconteceu. Meu 

esposo chegou com uma quantia de dinheiro, em mãos, naquele mesmo 

dia. 

2- Teríamos vários testemunhos a este respeito, porém, vale ressaltar 

outros ocorridos referentes ao “Palácio do Tesouro Celestial”. Enquanto 
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ministrava numa igreja em Minas Gerais - Brasil, o Espírito Santo me 

conduziu a revelar para o pastor daquela igreja acerca da permissão do 

Pai, para que ele tomasse conhecimento de uma senha celestial de 

acesso aos Cofres do Tesouro do céu, que ficam numa das 

repartições do PALÁCIO DO TESOURO. A senha foi revelada pelo 

Espírito Santo, em secreto, a ele.  

 Aquele pastor e ministério teve fé e desfrutou de revelações preciosas 

acerca dos tesouros do céu. O mover de Deus foi tão intenso naquele 

ministério! Além de três livramentos de acidente de carro, após eu 

embarcar no avião de retorno para Vitória - ES, a pastora com filho, ao 

retornarem de carro para casa, orou pedindo a Deus que então abrisse 

o cofre da provisão (conforme liberação profética), pois precisaria pagar 

despesas adquiridas. Ela enviou-me uma mensagem via facebook, que 

dizia: 

“Quando te deixei no aeroporto e vim embora, eu precisava 

fazer um depósito no banco, pois iria entrar alguns cheques. 

Precisaria pagar algumas contas. Então eu disse ao Senhor:     

- Que o Cofre da Providência venha sobre nós. Naquele 

instante, ali na BR, sobre minha bolsa começou a aparecer 

dinheiro. E eu dizia: - Meu filho olha isso! Cada canto da bolsa 

que eu abria, tinha dinheiro. Pastora, foi 980,00 reais que o 

Senhor fez aparecer, do nada, na minha bolsa. Ainda naquela 

rodovia vivenciei o sobrenatural de Deus, e ainda está 

continuando [...]”. 

Para a honra e glória de Deus, tenho tido o privilégio de ouvir outros 

testemunhos, acerca da movimentação dos anjos do PALÁCIO DO 

TESOURO CELESTE, na vida financeira de pessoas que receberam a 
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senha de acesso aos cofres celestiais; com sinais no físico, após 

ministrarmos na vida delas, entregando-lhes a patente e liberando-as ao 

acesso a senha estipulada por Deus. (Que na maioria das vezes, é 

revelada apenas a pessoa - um segredo de Deus com ela - quando em 

arrebatamento a esta dimensão celeste). E, geralmente, além de 

mudança na vida financeira, outros sinais que evidenciam o agir de 

Deus na vida espiritual destas pessoas se fazem notórios, como a 

liberação de pó de ouro nas mãos, pedras preciosas e ouros 

materializados (não somente na visão espiritual como no físico); além de 

serem arrebatados aos Palácios do Tesouro, tendo reconhecimento dos 

anjos que ministram nessa dimensão. 

O mais lindo de tudo isso, é que a benção pode ser multiplicada quando 

esta pessoa ora por outra, e mediante sinal de Deus transfere esta 

unção.  

Deus é quem sinaliza os que receberão a senha dos cofres, mediante o 

seu peso e medida. Por isso, são de fundamental importância a 

intimidade, a simplicidade e humildade; tendo um local de oração e de 

adoração ao Pai. Não visando trocas, em busca de benefícios, pois o 

Pai sonda o coração de seus filhos e lhe abençoa conforme a sua 

vontade. 

 “ Senhor [...] de longe entendes o meu pensamento [...] e conheces todos 
os meus caminhos.” (Sl 139:1-3) 

“O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e 
vida.” (Pv. 22:4) 

 

TORRE INDIVIDUAL (de oração e adoração nas casas) -> Após as 

torres de Avivamento ser instaladas na igreja, juntamente com os anjos 

de Deus, o líder do ministério tem a orientação do Pai para orar com as 
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famílias da igreja, estimulando-as a terem em suas casas um local 

específico para a busca diária, em prol da família e da igreja; anjos 

serão deliberados. Ocorrerá conexão entre as torres com os Palácios 

Celestiais (cuja ordenança vem do Trono de Deus e do Cordeiro, que 

fica no Palácio Real). 

“Jesus disse: Quando for orar, entre no seu quarto  e, fechando a porta, 

ore ao teu Pai [...]” (Mateus 6:6) 

“[...] ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor[...]” (Hb 13: 
15 ) 

“Eu dormia, MAS meu coração velava [...]” (Ct.5:2) 

“Arrebata-me o coração, noiva minha [...] com um só dos teus olhares, 
com uma pérola do teu colar”. (Ct.4:9) -  *adorno do Espírito Santo. 

“Ó tu que habita nos jardins, os companheiros estão atentos a ouvir a tua 
voz; faze-me, pois, também ouvi-la”. (Ct. 8: 13) 

 

TESTEMUNHOS: 

Temos vários testemunhos de pessoas que foram arrebatadas em suas 

casas, enquanto eram instaladas TORRES INDIVIDUAIS (com a 

permissão e/ou presença do pastor líder do ministério de cada um). 

1- Certo dia, o Espírito Santo me revelou que, “As nações viriam a 

minha casa e que também me levaria às nações”. Esta profecia está se 

cumprindo... Muitos líderes do Brasil e de outros países, Deus já os 

permitiu virem na Torre de Oração de minha casa, em Vila Velha - ES. A 

maioria teve experiências com Deus, inclusive de serem arrebatados, 

enquanto orávamos. Também, houve momentos em que o Espírito 

Santo liberou pó de ouro; óleo em nossas peles; cheiro de essências 

celestiais; muito calor; ser arremessado ao chão, cheio da glória de 
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Deus; cânticos espirituais na língua dos anjos; dentre outras 

manifestações. 

2- Lembro-me de uma pastora muito amada, que ficou cerca de quatro 

horas arrebatada, na torre de minha casa. Ela viu anjos; teve acesso ao 

Palácio das Vestes (*Saiba mais acessando no site o livro: “Face a Face com Deus 

– De volta a casa do Pai” - Capítulo 26); viu carruagens; dentre outras 

dimensões. O Espírito Santo lhe concedeu revelações preciosíssimas 

acerca da Noiva de Cristo. No dia seguinte, enquanto testemunhava 

numa igreja o que viu em arrebatamento de espírito, um pastor próximo 

ao altar foi arremessado ao chão, dado o poder da unção. 
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CAPÍTULO VI 

 

 HIERARQUIA DAS TORRES 

 É relevante lembrar que, em cada torre instalada tem exércitos de anjos 

específicos designados aos ministérios, segundo a vontade do Pai 

Celeste. PATENTES TAMBÉM SÃO LIBERADAS DE ACORDO COM O 

CHAMADO DE CADA LÍDER. Trazemos a existência as patentes e os 

anjos enviados, durante as ministrações dos congressos, mediante 

visões espirituais outorgadas pelo Espírito Santo. 

 

 

-> RECONHECIMENTO DE AUTORIDADE – O Espírito Santo é quem 

revela as lideranças às Nações e determina os guardiões (pessoas) das 
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torres e portais abertos. Por exemplo: Em cada Estado do Brasil tem 

estipulado por Deus um Portal aberto, o qual liberará chamas de 

Avivamento para outros ministérios. Um dos sinais que demarcam o que 

descrevo, é que geralmente acontecem, nestes ministérios, muitos 

encontros do povo de Deus com missionários e profetas de outras 

nações e do próprio país. 

- É necessário o derramar do óleo e oração de autoridades às Nações 

(apóstolos, missionários apostólicos e/ou pastores), para que haja 

reconhecimento no reino espiritual. 

-> LIBERAÇÃO DE PATENTES (Reconhecimento no reino espiritual; 

liberação de exércitos de anjos). Recebemos do Pai a autorização de 

liberar patentes.  

Num dos palácios celeste tem uma sala com as patentes a serem 

liberadas; os anjos trazem na dimensão onde estivermos ministrando. 

Somente trazemos a existência a patente, colocando-a nas vestes 

espirituais do escolhido por Deus, caso estejamos tendo visão ou 

revelação acerca. 

 

 UM ENCONTRO COM O ARCANJO MIGUEL E OS SETENTA 

EXÉRCITOS DO CÉU     

 “Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu 

povo, (...) será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro” (Dn 

12.1).  

Em um dos arrebatamentos do meu espírito as dimensões Celestiais, eu 

presenciei algo maravilhoso e questionável aos olhos do homem natural.  
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[...] Ao nosso redor havia mais anjos dando-nos guarida. Houve guerra 

no espaço e eu podia ouvir as vozes malignas contra mim, embora não 

pudessem me atingir. Contudo eu podia sentir paz de espírito. Fui então 

levada à outra dimensão dos céus. Paramos num local branco e plano e 

o arcanjo que me levou apresentou-me para o ARCANJO MIGUEL. Ele 

estava vestido de roupagem de General, calça verde e blusa branca, 

tendo um brasão de honra contendo o “Selo do Anel de Jesus”.  

O arcanjo Miguel havia chegado até aquele lugar em sua “Nave” - 

parecida com um helicóptero. Miguel se apresentou a mim. Ele é sisudo, 

sério e tem nas palmas das suas mãos o “Selo da Estrela de Davi”. 

Após me cumprimentar ele disse:  

- O Rei Jesus me deu ordem para apresentar-te ao grande Exército do 

Céu.  

Então vi milhares de milhares, milícias de milhares de anjos. Eles 

estavam enfileirados em quarteirões, num formato circular e 

diferenciados em categorias e armaduras. Todos estavam agrupados 

como 70 (setenta) fatias de um imensurável bolo redondo, sendo que 

eu, o arcanjo Miguel e alguns anjos  estávamos na parte central.  

O ARCANJO MIGUEL ME APRESENTOU AO “GRANDE EXÉRCITO 

DE DEUS”, por ordenança do Rei Jesus. Cada General de cada 

Exército, entre os Setentas, ouvia o arcanjo Miguel falar e 

imediatamente, passava as informações, em suas respectivas línguas 

celestiais, para os demais anjos que estavam sob o seu comando. (*É 

por isso que há variedades de línguas estranhas celestiais, e até 

cânticos na língua dos anjos, entre os filhos de Deus na Terra).  
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Também presenciei que, ordens e estratégias do Reino eram passadas 

por Miguel a cada um dos “SETENTA GENERAIS ESTRATEGISTAS DE 

GUERRA”. (70 é completude - número exato de Deus; diferente da 

Contagem humana). E estes Setenta Exércitos, do “Grande Exército de 

Deus” foram designados a protegerem a Noiva de Jesus, no período do 

“Grande e Último Avivamento”.  

Então os “Setenta Generais Estrategistas de Guerra” se posicionaram 

enfileirados com seus “mapas estratégicos”, recebidos através do 

arcanjo Miguel. Surpreendente foi que cada General me cumprimentava, 

como forma de reconhecimento da autoridade de Jesus em mim (Mc 

16.17-18; Mt. 16.18). Os demais guerreiros componentes dos 70 

Exércitos ergueram suas armas de guerra em continência à Noiva fiel 

(representada por mim naquele momento).  

Depois o arcanjo Miguel me entregou um livro grosso de 

“ESTRATÉGIAS DE GUERRA”, contendo o “Selo do Anel do Rei Jesus”. 

E, por ordenança do Rei Jesus, Miguel colocou o livro no meu útero 

(Noiva); recebeu também um “brasão de guerra” assinado pelo Noivo 

Jesus.  

Após beijar a minha testa (em espírito), com a permissão de Jesus, o 

arcanjo Miguel direcionou a palavra para mim, dizendo:  

“- Ide, Avante! O Soberano e Supremo Deus é contigo. Avançai, (...) 

enviada do Grande Eu Sou‟  

À Noiva de Jesus também obteve outro livro contendo: “O SEGREDO 

ESTRATÉGICO DO USO DAS ARMAS ESPIRITUAIS”. 

[...]. Passado os momentos de cantos e danças, observei que o arcanjo 

Miguel entrou em sua “Nave Celestial” e foi para outra dimensão do 
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Reino Celeste. Assim, os “Exércitos de Bandeiras” ergueram suas 

bandeiras coloridas, nas cores do arco-celeste, acenando-as; tipificava a 

declaração da “Vitória do Rei Jesus”; e, também representavam com tal 

gesto, o reconhecimento de autoridade hierárquica entre os anjos, por 

ser o arcanjo Miguel o “Líder do grande exército de Deus”. “Deus é Deus 

de ordem!”. Todas as estratégias de guerra que o arcanjo Miguel 

executa através dos Exércitos dos céus, são direcionadas da “Sala do 

Controle de Deus”. Deus é o Próprio Controle. Ele é Onisciente, 

Onipresente e Onipotente.  

Depois... caminhei entre alguns Exércitos de Deus. Mas o Espírito Santo 

me direcionou a descrever sobre o “Exército da Cavalaria Branca”.  

[...] novamente o Espírito Santo falou comigo dizendo:  

- A Noiva fiel nos últimos dias fará uso das armas celestiais, usadas 

pelos anjos do Exército dos céus. Pois, assim como os anjos de Deus 

são estrategistas, Deus tem levantado rapidamente os seus 

estrategistas da Terra (cooperadores de Jesus). Muitos atos proféticos 

têm sido realizados, já com vitórias nítidas. [...]. (Fonte: Carta de Jesus para 

sua Noiva - Memoráveis Arrebatamentos, p. 115 - 118). 

*Observação: Deus, em seu plano original, criou os anjos dando-lhes 

funções específicas; cada qual em sua posição hierárquica, que em 

obediência, cumprem a vontade do Eterno. Quer seja nos ministrando, 

dando-nos proteção, trazendo respostas e mensagens do Pai, e/ou 

guerreando por nós. São espíritos ministradores a serviços do Criador, 

que atuam mediante o seu planejamento, segundo o beneplácito de Sua 

vontade. 
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O apóstolo João, no livro de Apocalipse, descreve que viu os céus 

abertos... Arrebatado em espírito a diversas dimensões, ele viu vários 

anjos, diferenciados em tamanhos e funções. 

“Então vi outro anjo poderoso, que descia do céu [...], E ele segurava um 
livrinho, que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar 
e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um 
leão. Quando ele bradou, os sete trovões falaram. Logo que os sete 
trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu, 
que disse: Sele o que disseram os sete trovões, e não o escreva. Mas, 
nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se 
cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus 
servos, os profetas”. (Ap. 1: 1-7) 

 

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, 
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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”.(Fonte: 

<http://www.grandesguerras.com.br/artigos/text01.php?art_id=161> ) 

Obs.: 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 impotente, 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 

surpreendente Palácio Celestial brilhante e transparente...parecendo 

vidro de cristal. E ali havia mais anjos de vestes brancas que seguravam 

bandeiras pequenas, em azul claro, e tinham nas cinturas como que 

“odres” com água.  

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 patentes”, que 

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

colocou-o em mim, dizendo-me:  

“- Vá. Não temas!!!  
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Ele ficou com os demais anjos posicionados do lado de fora do palácio. 

Ali encerrava a missão deles para comigo, naquele momento. Dali em 

diante  percebi que outros anjos dariam sequências a mais informações.  

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 

alegria angelical ali era prodigiosa!!!  

A mesa imensa estava posta, naquele salão repleto de “lustres 

flamejantes”! O tapete era felpudo e verde. As cortinas imensas, devido 

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

movimentavam dado a brisa suave. Ah!!! E o aroma... Estava 

admiravelmente cheiroso!  

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

um TRONO MAGNÍFICO e energizado, que resplandecia. Após 

assentar-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 

SOLENE”.  

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

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

consegui decifrar. Olhei para os anjos assentados e os mesmos 

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

estávamos 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 

chamas 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”, que 

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 a presença dos anjos com suas 

patentes hierárquicas. ELE ESTAVA ALI !!! E também me observava... 

Seus olhos miravam os meus olhos espirituais, emitindo luz fortíssima, 

inundando-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 

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

Ele disse-me:  

“- És minha Amada! Noiva por excelência.”  
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Então comecei a chorar. (Fonte: Livro: Face a Face com Deus- De volta a casa 

do Pai - p. 28-30). 

                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) 
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CAPÍTULO VII 

 

PORTAL ÀS NAÇÕES 

Acesso ao Palácio das Nações – ministração dos Príncipes e anjos 

desta dimensão celestial, que preparam o caminho para que ministérios 

e/ou missionários às nações possam transicionar, conquistando novos 

territórios para o reino de Deus. 

7 - HIERARQUIAS DOS PORTAIS  

Portais dimensionais-> ruptura entre dois mundos paralelos: físico e 

espiritual. 

Ordem hierárquica:  

• Continentes; continente; país; regiões do país; Estado; região 

(várias cidades do Estado); Cidade; Bairros (por regiões da 

cidade). 

• VISÃO DE REINO – Unidade do corpo de Cristo. 

• UM PORTAL ÀS NAÇÕES PODE SUSTENTAR OUTROS 

PORTAIS (cobertura espiritual) e diversas Torres de Avivamento 

(igrejas). 

               “Quão temível é este lugar! É a Casa de Deus, A PORTA DOS CÉUS.” 
(Gên. 28:17) 

               “Levantai oh portas as vossas cabeças; levantai oh portais eterno para que 
entre o  rei da glória.”( Sl 24) 
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7.1- EXEMPLOS DE PORTAIS ABERTOS NA BÍBLIA: 

• BATISMO DE JESUS - “ [...] eis que se lhe abriram os céus, e viu 

o Espírito Santo descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 

Uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado [...]”. (Mt 3:16 – 17 

a) 

• JOÃO NA ILHA DE PATMOS - “Eu fui arrebatado em espírito [...] e 

ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. (Ap. 1:10) 

•  A TRANSFIGURAÇÃO – “E transfigurou-se diante deles e o seu 

rosto resplandeceu como o sol [...] E eis que lhes apareceram 

Moises e Elias, falando com ele.” (Mt. 17:2-3) 

 Este ministério já realizou até o momento (2017) a ABERTURA DE 

PORTAIS em vários países. Segue revelações a respeito: 

 

Porta ao Oriente - Sala das Nações - Sala do Governo  
 
Ao chegar próximo ao anjo de braceletes na cor lilás, entregou-me a 

chave daquela porta. Embora a porta já estivesse cerca de 80 % (oitenta 

por cento) aberta, eu tive que acionar a chave na fechadura, como forma 

de identificação. Havia no piso da porta uma tela, como de um 

computador, que colheria informações do andar da Noiva. 

 

Além da identificação do andar da Noiva, eu (na representação figurativa 

dela) tive que dizer, como senha de identificação de sua voz, a seguinte 

frase:  

“- Eu sou do Meu Amado e Ele é meu; Sua bandeira sobre mim é o 

amor; e o Meu Amado reina”.  

Após dizer a senha e ser reconhecida a minha voz, desceu do alto 

daquela porta uma “Grande Bandeira do Avivamento” que se abriu 
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totalmente e eu entrei. Logo percebi que eu estava numa “Sala das 

Nações” (que é uma das repartições do grande “Palácio das Nações”). 

Essa sala é interligada à “Sala do Governo dos Céus”. Um anjo ajeitou 

nos meus ombros uma capa.  

O Espírito Santo, naquele momento, me levou a discernir que aquela 

“Grande Bandeira do Avivamento” tinha ligação com a “bandeira do 

Brasil avivado pelo Espírito Santo”.  

Entrei pela grande Sala das Nações e ao caminhar percebi que o piso 

era formado por blocos de ouro transparente; nas laterais havia 

bandeiras coloridas diversificadas e mescladas entre si (era uma sala 

muito longa, a perder de vista). Ao lado de cada bandeira há um ser 

Celestial que cuida delas. Sendo que cada bandeira tem ligação com os 

diversos “Ministérios de Jesus (igrejas)” no Brasil e no mundo. 

Depois de passar pelas bandeiras no Salão das Nações, fui levada para 

outra repartição onde havia uma pequena mesa redonda, como cristal, 

ao meio de duas outras mesas semicirculares, de modo que havia um 

vão entre elas, de um lado e de outro (vão de acesso ao meio, onde 

estava a primeira mesa, a pequena). Em ambas as mesas eu pude ver 

tecnologias celestes semelhantes a “microcomputadores pessoais”, 

embutidos para cada representante dos líderes ali assentados, os quais 

são os “Setenta Líderes dos Exércitos do Céu” (setenta, na plenitude 

dos números de Deus). Eles foram convocados por Deus para fazerem 

parte da “Assembleia Celestial do Avivamento.”  

Entre os líderes-representantes daquela “Assembleia Solene do Céu”, 

estavam os “Vinte e quatro Anciãos”, de vestes brancas com bordados 

em ouro. Sendo que os representantes exerciam todos suas funções, 

hierarquicamente. Naquela “Assembleia Celestial” estava sendo votados 

e aprovados os diversos locais terrestres onde o “Grande e Último 

Avivamento” se expandiria.  
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Cada representante líder recebia mapas estratégicos de atuação dos 

anjos nos diversos cantos da Terra. Havia mapas territoriais e espaciais. 

E, sobre a pequena mesa de cristal, que ficava no meio do salão, foi 

colocado um grande mapa mundial.  

Após ser esticado ficou como uma grande tela de imagem de um 

computador, ou seja, o rolo era portátil, porém computadorizado.  

Observei que no mapa, pontos de “Luz de Fogo” se acendiam, à medida 

que o ancião-líder da “Assembleia Celestial do Avivamento” tocava com 

o seu dedo indicador. E muita ênfase era dada por ele ao tocar no mapa 

do Brasil. O mais interessante foi quando ele tocou a “Região Central 

do Brasil (Goiás e Brasília)”, abrangendo o Triângulo Mineiro. 

Imediatamente as chamas ficaram mais fortes, e se espalharam. E as 

chamas dos outros lugares do Brasil aumentaram de tamanho, como em 

Rondônia, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Minas 

Gerais e outros.  

Pequenas luzes, naquele mapa, se acenderam por todo o Brasil (o pé 

direito do Avivamento - disse o Senhor). Uma grande “explosão de 

Avivamento” aconteceu nas regiões litorâneas da “Região Sudeste do 

Brasil”, alcançando uma maior intensidade de “Chamas de Fogo do 

Avivamento”, no Estado do Espírito Santo. Igualmente, grandes 

explosões do Avivamento alcançavam o Oceano Atlântico, sendo 

faíscas de fogo lançadas à distância por todo o mundo, acentuando-se 

uma grande “Chama do Avivamento na Europa” (o coração do 

Avivamento - disse o Senhor).  

Enquanto o Ancião líder ia mostrando as chamas do Avivamento no 

mapa mundial, os demais componentes da “Assembleia Celestial do 

Avivamento” recebiam as informações em seus respectivos “Dialetos 

Celestiais”, podendo, ao mesmo tempo, ver as chamas se acenderem 

no mapa mundial, através das “telas computadorizadas” que estavam 
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sobre suas mesas. Assim, planos e estratégias sobre o “Avivamento” 

foram detalhadamente traçados.  

Em dado momento o anjo, líder ancião, disse:  

“- O Carro chefe do Avivamento é a santificação; Deus é lealdade e 

justiça; Ele não negocia com o pecado. E sem santificação do povo de 

Deus não há Avivamento”. (I Ts. 5.23)  

Presenciei também, que naquela assembleia os líderes ligados à Justiça 

recebiam instruções “legalistas do Reino”, para combater a 

injustiça. Os anjos do exército da “Justiça do reino dos Céus” foram 

designados para proteger os guerreiros estrategistas da Terra, na 

realização de atos proféticos. Assim, vi filhos, profetas e guerreiros de 

Deus se posicionando em frente a estabelecimentos da justiça 

Brasileira, como: judiciários; ministérios públicos; assembleias 

legislativas; palácios de governadores; embaixadas; delegacias, entre 

outros.  

Entre os estrategistas terrestres diversos atos e votos eram feitos. Entre 

eles: O hastear simbólico de “bandeiras do Avivamento”; marchas 

proféticas; toques de Shofar; oração e choro vestidos de pano de saco 

(Est 4.3-4); voto de nazireu (Jz 13. 5; Mt 11.18); voto de cabeças 

raspadas (At 18. 18; At 21.23-26); entre outros. Sendo que a cada grupo 

estrategista da Terra, o Espírito Santo de Deus testifica os votos e os 

atos proféticos a serem realizados. (Jz 7.19)  

 

Assembleia Celestial do Avivamento  

Embora aquele salão já fosse bastante iluminado, todos os 

componentes da “Assembleia Celestial” reunidos ali pararam, 

repentinamente, suas atividades, dado que começou a trovejar e a 

relampear, ocasionando o aumento da claridade. Foi quando vi 

chegando uma luz, extremamente forte, naquele salão. Imediatamente 
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todos que ali estavam se prostraram de joelhos em reverência à 

santidade do “Grande Eu Sou”( Deus).  

Havia muita Luz por onde o “Grande Eu Sou” caminhava, e um arco 

reluzente, de onde Ele surgia. Todos os anjos ali ficaram cheios da sua 

glória; sendo que a alguns era dispensada maior intensidade de luz e 

poder, de acordo com a missão, designada pelo “Senhor dos senhores - 

O Grande Eu Sou”. O arcanjo Miguel, autorizado por Ele, condecorava 

com estrelas e brasões de honra àqueles “Anjos Líderes do 

Avivamento”.  

Representando a Noiva de Jesus, eu me encontrava assentada num 

“Assento Real”, observando o que acontecia naquela “Assembleia 

Celestial do Avivamento”. Em dado momento, ao presenciar do outro 

lado o brilho forte do Trono do Rei Jesus, em seu resplendor Celeste, o 

meu coração de Noiva começou a palpitar forte, e dos meus olhos 

saíram muitas lágrimas. Um anjo trouxe para mim um lenço branco, que 

de tanto chorar ficou molhado. Era choro de saudades, pois, naquele 

momento eu queria correr para o local onde estava a luz brilhante do 

Trono de Jesus.  

Inconformada, eu queria estar com Ele, e jamais deixá-lo. Porém, o anjo 

ao meu lado disse:  

“- Acalma-te! Aguarde só mais um pouco de tempo!”  

Então, aquele anjo pegou o lenço encharcado pelas minhas lágrimas e 

pediu permissão a três autoridades angelicais para levá-lo até ao Noivo-

Rei, que estava assentado no Trono. 

 

“(...) Nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, 

contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele” (Ap 22.3).  

 

Ao pegar o lenço com as lágrimas da Noiva, o Noivo Jesus bradou:  
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“- Amada Minha! Pomba minha! Eu te amo!”  

Assim, com voz de trovão, ordenou que fosse lido o edital do livro do 

Rei. Então, um anjo de veste listrada, vermelha e prateada, de calça 

afofada, com um chapéu contendo uma pena prateada de águia, leu o 

edital que estava num rolo, dizendo:  

“- [...] Os tempos longínquos se passaram. Eis aí o Dia Aceitável do 

Senhor. Ide e avivai. Batalhai filhos de Deus. Passai as vossas foices e 

colheis os trigos, que já estão maduros. Ampliai os vossos celeiros. 

Enchei-vos, todos, do azeite do Espírito Santo. Eis o tempo da colheita; 

tempo de amassar as uvas no lagar; antes que venha o Grande e 

Terrível Dia do Senhor”.  

Todos os presentes naquela “Assembleia Celestial do Avivamento” 

diziam: - Amém!  

E os quatro Seres Viventes ao redor do Trono de Deus e do Cordeiro, 

diziam:  

“- Santo, Santo, Santo é o Senhor [...].”  

Então, os setenta representantes - líderes dos exércitos do Céu, 

também presentes naquela “Assembleia Solene”, começaram um 

grande louvor de adoração ao Rei dos reis, Senhor dos senhores.  

Outros anjos entraram na sala dançando e exaltando ao Senhor.  

De cabeça um pouco baixa, por ter receio de erguê-la, a Noiva 

observava os acontecimentos, atentamente. Ela se sentia acuada, pois 

temia a reação do mundo terrestre (Ct. 2.14). Mas o anjo que estava ao 

seu lado a exortou dizendo:  

“- Precisas confiar e guerrear! Todos os eleitos precisam se posicionar. 

Não estás só. Tu tens o Espírito Santo Consolador; Ele conduz e 

direcionará todo o Avivamento. Apenas se santifique Noiva. Sede fiel e 

obediente, e alcançará a abastança do Reino Celeste”.  (Carta de Jesus 

para sua Noiva –Memoráveis Arrebatamentos - p.65-70) 
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7.2 - CARIMBO NO PASSAPORTE NA SALA DOS REGISTROS DO 

PALÁCIO DAS NAÇÕES 

Novamente quero reforçar, com testemunhos, a importância do 

reconhecimento de patentes, dos filhos de Deus, no reino do Espírito. 

Existem níveis de alcance da visão espiritual nas dimensões celestiais. 

Algumas pessoas sonham, tem visões e revelações, dentre outros dons 

do Espírito. Porém, muitas vezes, ficam num plano dimensional mais 

simples. É relevante para o cristão buscar o nível da visão aberta, de 

maneira que se possa não apenas saber acerca do que está para 

acontecer através da visão, como poder passar a fazer parte dela. Em 

espirito, conectado ao Espírito Santo da verdade, isso é possível. 

É como subir a escada de Jacó, o Portal dos céus. Quanto mais o 

degrau for elevado além da dimensão terrena, mais se aproxima das 

dimensões dos céus, vivenciando unção em alto nível. Na total 

dependência do conduzir do Espírito Santo, mais se amplia e aprimora o 

entendimento da visão espiritual. 

Quanto maior intimidade com o Pai Celeste, mais senhas e códigos 

proféticos Ele nos permite acessar, capacitando-nos a decifrá-los. 

A intimidade com o Senhor Espírito Santo ativa o nosso espírito, 

levando-nos a ter experiências sobrenaturais, em níveis mais profundos. 

Somos ministrados por anjos de Deus, de maneira visível e audível, 

através dos dons espirituais. Com a permissão do Espírito Santo, 

podemos interagir com eles e adentrarmos em diversas dimensões dos 

céus. 
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“Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios 

de água viva”. (Jo 7:38) 

Quando falo de VISÃO ABERTA, sinalizo que é possível transitar 

nela, fazer parte da mesma; e até interagir com a situação 

visionária. Explanarei melhor dando exemplos. 

Caso o cristão esteja tendo uma visão de guerra e veja uma arma 

espiritual trazida pelo anjo para que ele possa fazer uso no espiritual, ao 

usá-la, sinalizará para os anjos que já foram deliberados por Deus para 

guerrear com ele. Temos que ter atitudes. O Senhor Jesus passou 

autoridade a sua igreja, para pisar serpentes (poder das trevas de alta 

patente hierárquica) e escorpiões (demônios de patentes inferiores). 

“Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, 

e nada vos fará dano algum”. (Lc 10:20) 

TESTEMUNHO:   

1- Passaportes carimbados para a Polônia, no reino do Espírito. 

Estava em propósitos de oração na torre de minha casa (onde tem um 

Portal às Nações aberto), juntamente com dois casais de pastores 

responsáveis por realizam conosco, congressos de avivamento: “Voz 

Profética às Nações”. Em dado momento, em visão aberta, eu fui 

conduzida a dimensão espiritual da Sala de registros e carimbos (uma 

das diversas salas celestiais, que fica no PALÁCIO DAS NAÇÕES). 

Presenciei um anjo carimbando o meu passaporte e o de outra pastora;  

carimbos que nos dariam autorização para entrarmos na Polônia. 

Quando relatei a visão, o pastor, (esposo da pastora) pela fé, disse que 

o dele também seria carimbado. E foi mesmo. Nós três fomos para a 

Polônia no ano de 2016. Não tínhamos nenhum recurso financeiro, no 
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momento do processar dessa visão. Quando Deus quer, não apenas 

sinaliza profeticamente, como envia recursos.  

“[...] O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, 

como se existissem” (Rm 4:17) 

O interessante foi que semanas antes de irmos para a Polônia, logo 

após eu voltar do Japão, realizamos dois congressos de avivamento, no 

qual testemunhei acerca do Japão e desse episódio do carimbo dos 

passaportes no reino do Espírito, dizendo que as passagens já estavam 

compradas. Durante o mover do Espírito Santo três pessoas me  

entregaram profecias, relatando acerca da viagem. Duas em uma igreja 

e uma em outra. 

O contexto das profecias era o mesmo e confirmava alguns sinais de 

Deus para comigo. Em síntese, as profetisas diziam que na Polônia eu 

encontraria uma autoridade de Deus, na qual seria usada por Ele para 

me entregar uma profecia (este era o sinal). E que seria necessário nos 

encontrarmos, pois dali, o Pai traria algo novo para nós. 

Em alguns momentos da Conferência, na Polônia, tive a oportunidade 

de conversar com uma missionária por Jerusalém a qual permaneceu, 

por quase dois anos, como intercessora, na “Casa de Oração para todas 

as nações em Jerusalém”, no Monte das Oliveiras. Após termino 

daquela Conferência, já no hotel, mediante sinal dado pelo Espírito 

Santo a uma pastora de Jerusalém, sete mulheres se reuniram num dos 

quartos para orar. 

Deus nos conduziu em visões; profetizamos avivamento para vários 

países, uma vez que estávamos representando-os. Naquele momento 

de oração, estavam presentes, pastoras e missionárias brasileiras, que 
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residiam ou tinham comandos de Deus em países como: Polônia, 

França, Alemanha, Israel, EUA e Brasil (inclusive de Brasília). 

Em dado momento, a intercessora - missionária por Jerusalém - foi 

tremendamente usada por Deus, passando-me revelações 

preciosíssimas. Foi quando o Espírito Santo me concedeu o 

discernimento de que ela era a autoridade citada nas bocas proféticas, 

duas semanas antes, ainda no Brasil. Deus nos uniu, em parceria, e 

atualmente (2017) temos ministrado congressos em vários ministérios, 

acerca da importância de se interceder por Jerusalém; conciliando com 

a abertura de Portais e Torres de Avivamento. 

 

7.3- ENCONTRO COM PEDRO E PAULO: numa das primeiras vezes 

que fui arrebatada aos céus. 

Estava na casa de uma pastora abençoada, em Minas Gerais. Havia 

uma Sala de oração, que ficava sempre fechada.  O Espírito Santo me 

disse que eu deveria orar naquela sala, ajoelhada sobre a bandeira de 

Israel e de Portugal. Antes mesmo de falar com a pastora, fui 

impulsionada a abrir a porta daquela Sala de Oração. Fui surpreendida 

com a presença de anjo ancião sorrindo pra mim. Fechei a porta 

imediatamente. Meu coração palpitava forte, parecia que iria sair pela 

boca! 

Passei bons momentos lembrando-me daquele ancião. Depois pedi 

autorização à pastora para orar naquela sala. Ela liberou mais duas 

pessoas comigo. Fomos arrebatados juntos a algumas dimensões 

celestiais, após ajoelhar sobre as duas bandeiras, como um ato profético 

(pois, eu ainda não havia pisado em territórios desses dois países). 
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Uma das dimensões que fomos arrebatados em espírito foi numa sala 

onde estavam alguns apóstolos. Dentre eles: Pedro e Paulo. Pedro, 

direcionado por Paulo, orou por mim liberando unção da igreja primitiva 

sobre minha vida. Eu estava de joelhos e da sua barba caia óleo sobre 

minha cabeça. 

Depois fui conduzida até ao Ancião de Dias.  Ele liberou Sabedoria e 

conhecimento. É indescritível o que senti... Uma paz imensurável e 

energizada! 

Depois fui conduzida por um anjo para uma sala, onde presenciei uma 

aula com o profeta Ezequiel sobre os quatro seres viventes do céu e do 

inferno. (*Livro: “Os Segredos de Deus – Inesquecíveis Arrebatamentos” – capítulo 

12, pág.95-100 – Uleidice Rocha).  

Cantei no grande coral de remidos no céu e depois fui conduzida pela 

primeira vez a “Biblioteca Celestial”. Um anjo ancião caminhou comigo; 

mostrou-me livros, em especial três. Disse-me que aqueles três livros 

eram os livros que eu teria acesso para descrever as revelações 

celestiais para a terra.  

Posteriormente, discernir se tratar dos meus primeiros livros: “Carta de 

Jesus para sua Noiva - Memoráveis Arrebatamentos”, “Os Segredos de 

Deus - Inesquecíveis Arrebatamentos” e “Face a Face com Deus – De 

volta a casa do Pai”. 

É pertinente dizer que, a dimensão do Palácio da Profecia, por onde 

transitam os profetas da bíblia continua aberta para os profetas atuais. 

Existem códigos, senhas e chaves.  Em intimidade com o Espírito Santo 

podemos acessar essas dimensões e desfrutarmos dos segredos de 

Deus.  
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Em arrebatamento na Torre de minha casa, um pastor de MG foi levado 

à dimensão celestial da “Cidade dos Profetas” (Eu vi parte do que ele 

narrou).  

 “[...] Sede santos, porque eu sou santo.” (I Pe 1: 16) 
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CAPÍTULO VIII 

 

DESVIO DE 180 GRAUS DE UM TUFÃO NO JAPÃO 

No ano de 2016 estive no Japão juntamente com duas pastoras de BH – 

MG. Uma promessa sinalizada por Deus, desde 2010 (*registrada no meu 

terceiro livro: Face a Face com Deus – De volta a casa do Pai; Capítulo IX - p.44).  

No período de preparação para esta viagem, estava orando na Torre de 

Oração quando tive uma visão aberta, passando a fazer parte dela. 

Havia um ELEVADOR CÉLICO, na dimensão espiritual/territorial da 

torre de minha casa. Ao lado estavam dois anjos com fisionomia e 

roupagens caracterizadas de duas nações: Emirados Árabes (Abu 

Dhabi) e China. 

Ouvi o Espírito Santo me dizer: 

 - Entre no elevador. 

Fiquei atemorizada, pois eu estava acostumada ver anjos com 

características celestiais, e pouquíssimas vezes vi com características 

muito semelhantes a humanos. Apreensiva, imediatamente peguei a 

bíblia, orei, e pedi a Deus para confirmar na palavra. Ao abrir a Bíblia me 

deparei com a mensagem de Atos, na passagem que discorre acerca de 

Filipe ter sido trasladado (em corpo, alma e espírito) de uma cidade para 

outra (Atos 8: 39-40). 

Já em paz de Espírito, antes de eu entrar no elevador célico, os anjos  

me concederam armas espirituais sinalizando-me que deveria lançá-las 
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em direção a Ásia, como sinal para que exércitos de anjos fossem 

preparar o caminho para passarmos. 

Ao adentrar no elevador celestial, observei que ele estava fixado em 

cabos largos, energizados. Ao subir o elevador, juntamente com os dois 

anjos, do alto eu podia ver toda a terra. Partindo do Brasil, o elevador 

nos levou até Emirados Árabes, descendo num tubo de luz que 

lembrava um portal aberto; depois erguia novamente e descia na China. 

Em seguida, suspendeu indo para o Japão. Depois, do Japão retornava 

ao Brasil; indo posterior para a Polônia e retornando novamente ao 

Brasil. 

Uma visão profética que se cumpriu. Anotei esta visão, colocando data, 

porém, não relatei as pastoras que iriam comigo. Um dia antes da 

viagem, quando recebi as passagens, notei que faríamos conexão em 

Abu Dhabi (Emirados Árabes – Oriente Médio), e na China. Deus é fiel! 

   

 Um grande livramento no Japão, pré-anunciado na boca de uma 

profetisa. 

Eu fui convidada a ministrar numa igreja, em MG (Brasil), e enquanto 

orava, juntamente com a pastora daquele ministério, ela teve uma visão 

aberta. Via anjos guerreando em prol de minha vida para que eu 

pudesse chegar num país da Ásia. Ela não sabia que eu estava 

aguardando a resposta financeira para ir ao Japão. Disse-me que Deus 

lhe falara que me daria um grande livramento nessa nação.  

Logo tive a oportunidade de contar a ela que eu iria, em breve, ao 

Japão; pois no mesmo dia recebi um telefonema de uma pastora de 

Belo Horizonte - MG, anunciando-me que o recurso chegara.  
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Outro detalhe foi que meu novo passaporte estava previsto para ficar 

pronto dentro de 15 dias, e eu precisava que adiantasse, pois não daria 

tempo pra retirar o visto, mediante a data marcada da viagem. Naquela 

noite, o Espírito Santo disse-me pra eu olhar meu e-mail, pois já havia 

um sinal de que meu passaporte estaria liberado. E foi mesmo (Deus 

adiantou o tempo). 

Mediante todos os preparativos, conforme já relatei no item acima, 

prosseguimos para o Japão. Já do aeroporto para o hotel, fomos 

informados que no dia seguinte passaria um Tufão de grande proporção 

pelo Japão, e por isso não era aconselhável sairmos do quarto do Hotel. 

Vinculado a chuvas intensas e a ventos de 250 km/h e a ondas fortes. 

Quando comecei a descansar, tive visões espirituais de principados e 

demônios territoriais do Japão. Assustada, eu orava pedindo a Deus que 

me permitisse dormir. Entretanto, o Espírito Santo me disse que 

precisávamos orar e guerrear. Também me falou que, assim como eu 

estava tendo aquela visão, ele abriria os olhos da pastora que estava 

comigo, pra ver também. Assim, passamos a guerrear, seguindo 

orientação do Espírito Santo, através de visões abertas e em conjunto, 

na mesma dimensão. Fomos conduzidas, por Yeshua, a um lugar na 

dimensão do poder das trevas. Ele nos mostrou que deveríamos 

desativar três chaves no reino das trevas, para que o Tufão fosse 

desviado. Assim fizemos. As chaves tinham ligação com os elementos 

da natureza: água, terra e ar.  

Ao desativar as chaves o Tufão cessou no espiritual e no físico; 

recuando 180 graus. Aleluia! 
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CAPÍTULO IX 

 

JERUSALÉM - RELÓGIO PROFÉTICO 

A criação do Estado de Israel em 1948 indica, profeticamente, 

Jerusalém como “Relógio de Deus”.  

[...]Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, eu vos trarei à 

terra de Israel.” (Ez.37:12 b) 

Ao olharmos para os acontecimentos mundiais, que apontam para o fim 

dos tempos (como por exemplo,fenômenos climáticos: furacões, tufões, 

tsunamis,  catrástrofes, terremotos, derretimentos das geleiras, e 

outros), e para Israel como o Relógio de Deus, discernimos que o 

arrebatamento da Noiva de Cristo se aproxima.  

PORTAL CENTRAL ÀS NAÇÕES:  

Em Tel Aviv (capital financeira de Israel), foi aberto o PORTAL 

CENTRAL ÀS NAÇÕES. Em Jerusalém está o portal principal . (Livro: 

“Face a face com Deus- De volta a casa do Pai”, p. 176-179 -2010 – Uleidice Rocha) 

Dando respaldo a esta revelação, segundo a Revista Charisma news, 

mil judeus aceitaram Yeshua em uma única noite, em um evento que 

aconteceu em Tel Aviv. 

Disponível em: < https://noticias.gospelprime.com.br/pentecostes-mil-judeus-aceitam-

jesus/>; <http://www.charismanews.com/world/53656-supernatural-signs-and-wonders-

break-out-among-1-000-jews> Acesso em: 18 de julho de 2016 

https://noticias.gospelprime.com.br/pentecostes-mil-judeus-aceitam-jesus/
https://noticias.gospelprime.com.br/pentecostes-mil-judeus-aceitam-jesus/
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Como noiva fiel precisamos provocar ciúmes ao povo de Israel, 

declarando o quanto amamos o judeu, Yeshua Hamashia (Jesus o 

Messias). Pois é papel da igreja gentilica ativar as chamas do 

avivamento nos quatro cantos da terra, conectando as Torres e Portais 

de Avivamento, orando e adorando ao Rei dos reis e Senhor dos 

senhores. Pois assim,  Israel também  está e será envolvido pelas 

chamas do fogo do Avivamento.  

“[...] assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro cantos ventos, e assopra sobre estes 

mortos, para que vivam”. (EZ.37 9b) 

DEUS ESCOLHEU O BRASIL: 

O diplomata brasileiro Osvaldo Aranha - presidiu a sessão histórica da 

Assembleia geral da ONU, que culminou na divisão da palestina e na 

criação do Estado de ISRAEL. Em sua homenagem há uma rua com 

seu nome, na capital financeira de Israel, Tel Aviv. 

 1948  -  criação do Estado de Israel - judeus de diversas partes do 

mundo passaram a retornar para sua terra prometida. 

CUMPRIMENTO DE PROFECIAS:  

“ Trarei meus filhos de longe, e minhas filhas desde os confins da terra, [...] Quem, 
dentre eles, pode anunciar e revelar o que aconteceu no passado?”  (Is. 43:6 e 9) 

“Quem são estes que voam como nuvens, como pombas em direção ao pombal?” 
(Is. 60:8) 

 Linguagem conotativa - esse versículo dá margem a plurissignificação, 

pois, ao contextualizar os dizeres: “voam como nuvens” podem ser 

subtendidas como “voam de avião”; e “em direção ao pombal”,  

tipificando o retorno dos judeus a sua terra de origem. 
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Quando estava para ir a Israel, atentei-me, com maior clareza, que 

comandos específicos de Avivamento são deliberados para os profetas 

às Nações, vindo de Jerusalém. Digo isso, porque na semana em que 

eu me preparava para a viagem a Israel, (já noticiada profeticamente, 

que a passagem chegaria a minhas mãos, como oferta queimada no 

altar), o Espírito Santo de Deus trouxe em minha casa um profeta e 

pastor (que ministra em vários países), para conhecer a “Torre de 

Oração”. Ao chegar à Torre, o Senhor abriu-lhe os olhos espirituais. 

Dentre outras profecias, esse profeta disse-me que havia um anjo em 

Jerusalém, no Monte das Oliveiras me aguardando, e que me entregaria 

envelopes específicos vindo de Jerusalém; alguns para a Europa. Para 

testificar a profecia, em breve eu abriria envelopes indo a países 

Europeus. Esta profecia se cumpriu, cerca de um ano e meio depois, 

quando o Pai me levou , em 2011, em cinco países da Europa (Portugal 

– Suíça – Itália – França – Alemanha). Sendo que alguns envelopes 

designados a países da Europa ainda não foram abertos, pois ocorrerá 

em outros momentos proféticos. Também me alegrei, pois ao chegar ao 

Monte das Oliveiras vi o anjo que o profeta mencionou; fui tomada numa 

linguagem celestial, orando em línguas, como até então não havia 

vivenciado tal manifestação do Espírito Santo. 

A igreja de Cristo (Noiva Fiel) deve orar, incessantemente, para que o 

povo de Israel seja Avivado, e reconheçam que Yeshua Hamashia já 

esteve entre nós: morreu na cruz, ressuscitou e está assentado à destra 

de Deus Pai. 

“Aviva, ó Senhor, a tua obra [...]”. Que estas palavras possam ser uma 

constância na vida da igreja. 
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CAPÍTULO X 

 

UM GRANDE AVIVAMENTO OCORRERÁ EM ISRAEL 

A abertura de Torres de Avivamento (cuja base é a oração), em todos os 

continentes, corroborará um GRANDE AVIVAMENTO EM ISRAEL.  

Somos Tochas de Deus. A luz do mundo (Yeshua Hamashia: Jesus, o 

Messias) foi revelada aos gentios, mas a Plenitude do Espírito Santo de 

Deus está reservada para Israel.  

“Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez 

assim a nenhuma outra nação; e quanto aos seus juízos, não os conhecem. 

Louvai ao Senhor”. (Sl.147:19-20). 

Israel (Jerusalém) foi estabelecido por Deus como local de redimir toda 

humanidade. Foi em Jerusalém que o seu filho pagou um alto preço em 

prol da humanidade; para que não viesse perecer sem salvação.  

No DNA de Deus foi estabelecido os Seus planos e foi marcado em 

Abraão esta molécula da vida, quando Deus lhe fez a promessa de que 

todas as nações da terra seriam abençoadas através da vida dele. 

Abraão foi justificado pela fé. 

 Como está escrito: Por pai de muitas nações te constitui) perante aquele 
no qual creu, a saber, Deus, o qual chama as coisas que não são como 
se fossem. O qual, em esperança que seria feito pai de muitas nações, 
conforme o que lhe fora dito: Assim será a tua descendência. (Rm. 4: 17-
18) 
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Para corroborar com esta explanação, todas as informações genéticas 

do DNA, codificadas, que regem os processos vitais das células, são 

transmitidas para os descendentes.  

(Disponível em: <http://www.infoescola.com/biologia/dna/ > Acesso em: 18 de Julho 

de 2016).  

 

 

“Que diremos, pois ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? 
[...]. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado 
como justiça.” (Rm, 4:1-3).  

Nós, gentios fomos injetados na videira verdadeira, que é Jesus. “Eu 
sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim, que 
não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais 
fruto. Vós já estais limpos pela palavra [...]. (Leia Jo. 15) 

Os quais somos nós, não só dentre os judeus, mas também dentre os 
gentios? Como também diz em Oséias: Chamarei meu povo, ao que não 
era meu povo; e amada à que não era amada, [...] Que diremos, pois? 
Que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, 
mas a justiça que é pela fé. (Rm 9: 22) 

 

->A Noiva de Jesus tem acesso às Portas do Cordão Umbilical 
vindo do Trono de Deus  

Em espírito fui arrebatada para dentro do “Cordão Umbilical de Deus”. 

Ao entrar pela primeira Porta, eu vi o “Selo do Sangue de Jesus” nos 

umbrais dela; vi estantes enormes contendo livros que têm vidas e 

vários anjos trabalhando de maneira ordenada. Alguns, sempre que 

http://www.infoescola.com/biologia/dna/
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necessário, subiam “Escadas Viventes” para pegar livros que estavam 

na parte de cima, enquanto que outros anjos organizavam os que 

estavam na parte debaixo.  

“[...] e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor [...]” – (Ml 

3.16b)  

Aqueles livros estavam organizados por ordem Celestial de nascimento 

e por ordem alfabética (nas letras celestiais).  

Continuei caminhando por aquele lugar Celeste e então entendi que eu 

estava no CARTÓRIO DO CÉU. Notei que havia uns balcões 

cristalizados e outras mesas menores, também de cristal.  

Como Noiva de Jesus eu estava de veste rosa contendo pedras 

preciosas rosas, com tiara de diamante na cabeça, e com sapatos de 

cristal.  

Ao perceberem a presença da Noiva os anjos pararam os seus 

afazeres. Houve silêncio no “Cartório do Céu”... De repente, a orquestra 

de anjos do andar de cima, começou a tocar. Percebi que ocorreu uma 

abertura como de uma grande porta redonda, e eu podia ver a orquestra 

tocando... Em seguida, aplaudiram a Noiva eleita de Jesus. Era um 

momento de festa e de muita alegria no Céu! Muitos aplausos a Noiva 

recebia; e logo após, presenciei o recomeçar da orquestra do Céu 

tocando hinos celestiais de comemoração festiva.  

Cheguei próximo à sala restrita do tabelião - um “anjo ancião”, de vestes 

brancas. E o mesmo já aguardava a chegada da Noiva, que transitava 

alegremente pelo “Grande Salão do Cartório do Céu”.  

Ao lado do “Ancião Tabelião” estavam mais dois anciãos: o “Ancião da 

Sabedoria e do Conhecimento” e o “Ancião da Paz Eterna”. E, de pé 
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estava um “Querubim” de cabelos loiros, que ao girar o seu rosto 

apresentava as quatro faces dos Seres Viventes: a águia, leão, novilho e 

face do homem.  

 

 O Casamento: o Noivo Jesus na figura de um Querubim de Quatro 
Faces  
 

“As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo [...]”. (Ct 8.7)  

 

Quando cheguei (na forma figurativa da Noiva fiel) próximo à entrada da 

“Sala do Tabelião do Céu”, que era transparente, e pisei no piso bem 

próximo da Porta, ela se abriu automaticamente. (Havia ali um sensor de 

identificação a respeito da Noiva fiel). Ao adentrar naquela sala as luzes 

se acenderam e eu podia ver os “Vinte e Quatro Anciãos”. Eles 

aplaudiam a Noiva e lançavam suas coroas como uma maneira de 

honrar e exaltar a Jesus, Noivo-Rei (que já estava ali, embora eu ainda 

não houvesse o identificado). E os vinte e quatro anciãos foram 

designados por Deus a serem testemunhas do “Casamento Celestial”, 

de Yeshua (Jesus) com a Noiva fiel. Aleluia!  

“[...] me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um 

noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias”. 

(Is 61.10)  

Emocionada com tudo o que eu presenciava, comecei a chorar. Será 

lindo demais!!!  

Depois vi o Trono da Noiva em movimento, vindo até ela. Ela assentou-

se sobre ele para assinar a certidão do seu casamento com o Noivo 

Jesus.  
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O papel da certidão de casamento era “alvo como a neve”; os dizeres 

que estavam escritos eram em alto relevo e prateados; estavam selados 

com o “Selo da Trindade” em formas de gotas: amarelo ouro, vermelho 

reluzente, e amarelo florescente.  

Deslumbrada com tudo o que vi e ouvia, a Noiva assinou a “Certidão de 

Casamento” e indagou:  

“- Onde está o meu Noivo?!  

Então, como Noiva, eu percebi que um “Querubim de Quatro Faces” 

(face de águia; face de leão; face de novilho, e face de homem) sorriu 

para mim e meu coração palpitou de alegria. O meu olhar era atraído 

para o olhar Dele.  

Eu sentia uma afinidade e intimidade com Ele. Naquele instante senti 

um desejo inexplicável de abraçar o “Querubim de Quatro Faces”.  

Então perguntei:  

“- Ele é o Noivo?!”  

Logo veio o discernimento:  

“- Sim, Ele é o Noivo! É Jesus, na figura de um Querubim de Quatro 

Faces.!!!”  

A “face do Querubim” é tão linda! Tão linda, que nenhuma beleza 

humana, na face da Terra, equipara-se a sua majestosa formosura! Seu 

sorriso é incomparável, seus olhos transmitem mansidão; suas vestes 

são alvas como a neve; sua capa branca é salpicada de sangue; suas 

mãos são marcadas pelos cravos da cruz. SIM, Jesus glorificado é 

lindo!!!  
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Em seu dedo esquerdo tem uma aliança larga de ouro, contendo três 

faixas de pedras preciosas (tipificando a trindade: Pai, Filho e Espírito 

Santo). Sendo a primeira pedra de rubi, a segunda, azul-turquesa, e a 

terceira esmeralda. E a parte de dentro da aliança é toda revestida de 

esmeraldas.  

Foi um momento extremamente maravilhoso para mim, quando 

presenciei o Noivo Jesus, na figura do “Querubim de Quatro Faces”, 

colocar a aliança de casamento (semelhante a que estava com a Noiva) 

no dedo esquerdo da Sua amada.  

E assim, o Noivo também assinou a Certidão de Casamento.  

“Venham ver o rei Salomão! Ele está usando a coroa, a coroa que sua mãe lhe 

colocou no dia do seu casamento, no dia em que seu coração se alegrou”. (Ct 3. 11) 

Revelações:  

- O Noivo Jesus se apresentará a sua Noiva no dia do casamento como um belo e 

exuberante Querubim de Quatro Faces, pois a Noiva fiel tem intimidade com o Trono 

de Deus; e os Quatro Seres Viventes estão acoplados à Glória da Trindade 

Celestial.  

- Há também nos céus um Exército de Querubins de Quatro Faces; assim como 

Jesus se apresenta como Leão da tribo de Judá e existe um exército com o nome: 

Leões de Judá.  

Jesus pode apresentar-se a sua noiva na forma figurativa que quiser. 

Ele é o próprio universo. É a essência da essência. Ele é o Rei! O 

Supremo Rei da glória. Ele é o Senhor dos senhores; a própria 

sabedoria; O autor da fé. O Salvador da humanidade.  
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 A Noiva-Rainha dançará para o seu Noivo-Rei na festa do 
casamento Real  
 

“Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe! As voltas de tuas 

coxas são como joias, trabalhadas por mãos de artistas” (Ct 7.1).  

O Rei Jesus coroou sua Noiva-Rainha e proferiu poemas de amor e a 

beijou com intimidade (Ct. 3.11). A sua alegria era tão radiante que ela 

dançou para o seu Noivo-Rei. Neste dançar, suas sete saias se 

soltavam, uma a uma, sobrevoando pelo imenso salão das “Bodas do 

Cordeiro”. As sete saias eram nas cores vermelho, rosa, azul-claro, 

amarelo-claro, verde-claro, branco e lilás claro. Sendo que a primeira 

saia a sobrevoar pelo salão foi a rosa; e as saias se renovavam a cada 

dança, nas cores do arco celeste (embora não ficasse nua).  

“Pois lhe foi dado vestir-se e linho finíssimo, resplandecente e puro [...]. Bem-

aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro”. (Ap 19. 8-9)  

Houve dança nos céus... com diversos passos e ritmos. A orquestra 

tocava, os corais de remidos cantavam a mesma melodia, porém em 

dialetos diferenciados. Eram milhares de milhares, de milhares, de 

gerações de adoradores [...] sem fim!!!  

O Rei contemplava a dança de sua amada Rainha virgem. E o Trono de 

Deus estava em chamas de Glória! Como chamas de fogo branco, 

transparente e resplandecente, que formava nuances das sete cores do 

arco celeste.  

O piso do salão era transparente como o mar de cristal. Os vinte e 

quatro anciãos aplaudiam a jovem Rainha virgem.  

Depois cada ancião se aproximou dela e entregou “Um Mistério do Céu” 

(que no momento a mim não foi revelado). Disse-me o Espírito Santo 
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que os vinte e quatro anciãos fazem parte da “Assembleia Solene do 

Céu”. Em suas vestes, do lado do coração, têm uma pedra branca 

reluzente, na cor da “Chave do Fogo do Trono”. É mistério! E se 

discerne espiritualmente. (Ap. 2:17) Estavam também naquela “Festa 

Celestial”, num dos lugares do imenso salão de danças, os profetas da 

Bíblia juntamente com outros profetas remidos, que já estiveram na 

Terra. Todos estavam vestidos com vestes de festa.  

“(...) Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus” (Lc 14.15)  

Em outro momento, os anjos tocaram com seus instrumentos Celestiais 

a “Valsa Nupcial Celeste”. O Noivo-Jesus Rei e sua Noiva-Rainha 

dançavam pelos vales, pelos campos, pelos rios e mares de cristal do 

Reino. Todos os anjos e convidados aplaudiam o Rei! Milhares de 

milhares de salvos, agrupados em muitíssimos quarteirões, regozijavam 

e comemoravam a alegria do Rei com sua Rainha amada (Ap. 19.6). 

Todos cantavam, pulavam e dançavam e diziam:  

“- Bendito é o Rei! O Senhor de Israel! O Cordeiro de Deus, que abriu o 

livro selado! Hosana! Hosana! Hosana! (que significa: Salve! Salve! 

Salve!) ao Filho de Davi; Glória e majestade! Força e poder ao Rei dos 

reis”!  

E todos cantavam um único cântico Celestial em línguas estranhas, de 

acordo com a língua de cada povo.  

 

 Valsa Nupcial: Festa dos remidos na Glória 

 

“Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como 

sol, formidável como um exército com bandeiras?” (Ct 6.10)  
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Como Noiva de Jesus, participei da grande festa dos remidos no Céu. 

De vestes brancas, alvas como a neve e com palmas na mão direita, 

erguiam- nas em júbilo de vitória. Milhares de milhares de anjos tocavam 

e o coral de incalculáveis anjos cantava. Também cantavam o coral de 

remidos; o coral dos mártires e o coral dos Exércitos de Deus. Cada 

exército erguia suas bandeiras; e em continência ao Rei, mostravam 

seus brasões de vitória, dados pelo próprio Rei. Eram milhares de 

milícias... Infinitos quarteirões de exércitos; cada qual em suas 

respectivas roupagens, armas, brasões e conquistas.  

Presenciei também os exércitos seletos de estrategistas, que 

mostravam o livro aberto, os mapeamentos e respectivos territórios 

conquistados para o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em fim, todos 

cantavam e exaltavam o Rei.  

O Noivo-Rei sobrevoava juntamente com a sua Noiva-Rainha e 

presenciava os Exércitos de Deus, incontável aos olhos humanos; cada 

qual com suas vestes.  

Revelação: A Noiva-Rainha, neste tempo vindouro, já terá o seu anel selado com o 

do Rei, junto a sua mão. A mesma segurará o “Cetro de Justiça”, juntamente com o 

Rei, enquanto passeará pelos ares com Ele, observando os Exércitos do Céu. (Hb. 

1.8).  

A Rainha, com seu esposo Jesus, terão o “Tempo Eterno” para 

desfrutarem de todos os tesouros do Reino. E haverá alegria, sem fim. 

 

->A Fonte do Tesouro sem fim  

- A Noiva fiel desfrutará dos Lagos do Reino Celeste  
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O Espírito Santo enviou-me o anjo Gabriel, e ele trouxe consigo um rolo.  

Em espírito sobrevoei, juntamente com ele, a um local tipo uma “cratera 

de vulcão” (estando vestida como Noiva, representando-a). Só que ao 

invés de lavas vulcânicas, o local estava cheio de pedras preciosas. O 

anjo Gabriel me colocou lá dentro e disse a outro Anjo:  

“- Tocai a trombeta!”  

E o Anjo tocou a trombeta de ouro, que era como um “Grande Shofar”.  

Aquela montanha estava repleta de pedras preciosas por dentro. Ao seu 

redor, águas purificadoras e cristalinas em tons esverdeados, com lindos 

peixes saudáveis que pulavam alegremente naquelas águas.  

Disse o Senhor:  

“- Este lugar faz parte de um dos imensuráveis  lagos do Reino Celestial. 

Somente a Noiva fiel desfrutará de todo o Reino”.  

O Noivo Jesus foi até aquele local montado no seu cavalo branco, e 

estendeu o Seu Cetro de Justiça à sua Noiva SÁIGDA. Juntos 

dançamos entre as pedras preciosas onde está a “Fonte do Tesouro 

sem Fim”, do Reino Celeste.  

Pode haver sessenta rainhas, e oitenta concubinas e um número sem fim de virgens, 

Mas ela é única, a Minha pomba, Minha mulher ideal!  

Ela é a filha favorita de minha mãe, a predileta daquela que a deu a luz [...]. (CT 6.8)   

 

 Carta do Noivo para a noiva selada pela trindade.  
 

“Vem correndo ao meu encontro, pois quero que vejam que tu és a minha Noiva, a 

única de sua mãe”.  
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Certa Noite, eu tive um sonho profético. Neste, o Varão de branco 

(Jesus) chegava a minha casa e me convidava a ir com Ele para o 

“Casamento Real no Céu”. Mesmo discernindo ser Jesus (Yeshua) 

minha alma temeu e eu disse a Ele:  

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

Jesus respondeu:  

- O seu esposo permite a sua ida comigo.  

Novamente indaguei:  

- Mas... e meus dois filhos?  

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

alegremente).  

Com receio da situação, perguntei a respeito do pastor humano, 

(ministério que nos dava cobertura em intercessão); o Varão de branco 

respondeu que ele também concordava com minha ida.  

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

confirmando o sim.  

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

de eu ir com Jesus para o “Casamento Real” se deu dado que, posteriormente, tanto 

o meu esposo quanto o ministério (igreja) deste pastor, apoiariam a divulgação desta 

carta-livro.  

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

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

semana voltaria para me levar.  
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Ao acordar, meu coração palpitava forte!!! Então contei o sonho para 

meu esposo. Por alguns instantes achei que morreria na semana 

seguinte. Porém, meu esposo me fez lembrar as promessas liberadas 

na boca de profetas, de sermos levados em nações pra realizarmos a 

obra de Deus. Entendi que então não morria na próxima semana. 

(Risos). 

Para a glória de Deus, naquela semana fui convidada a entregar uma 

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

final do derramar do poder de Deus, que foi tremendo, eu não conseguia 

ficar de pé; fui arremetida ao chão, dada a porção da glória Celeste, a 

qual foi dispensada. Foi quando o pastor daquela igreja, tomado em 

línguas estranhas e interpretação, confirmou o sonho dizendo que eu 

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

voltou “na próxima semana” e me arrebatou aos Céus; também, 

posteriormente, diversas outras vezes. Foram muitas experiências 

magníficas [...]. 

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

escrever uma “Carta do Noivo Jesus para a sua Noiva fiel” e que usaria 

minha mão e mente para receber as informações; as quais me foram 

passadas através de visões prolongadas. Um tipo de arrebatamento de 

espírito no qual eu podia fazer parte da visão profética, sem perder os 

sentidos físicos. Em todo instante eu tinha a consciência do que via e 

escrevia. Embora, algumas vezes o meu corpo físico estremecesse 

muitíssimo! Sentisse muito calor e, até mesmo ficasse sem força para si 

quer me erguer.  

Dando continuidade, fui conduzida a fazer um propósito com Deus, no 

qual durante cerca de três meses do ano de 2005, me predispus a 
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reservar três horas por dia, exceto aos finais de semana, para ouvir a 

voz do Espírito Santo e escrever.  

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

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

nuvens...  

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

grande anjo de branco, de cabelos dourados, porém sem asas. Ele me 

chamava sinalizando-me a olhar para aquela “Porta Celestial”.  

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

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

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

ouro, extremamente valiosa. (Ap 1.1).  

Ele escrevia:  

“ À minha Noiva, amada minha...” 

Percebi que no rodapé daquele papel estavam três gotas coloridas: 

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

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

na cor vermelha, representando o Sangue de Jesus vertido na cruz.  

Vi também que da mão do Rei saíam várias faíscas de fogo, em várias 

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

imprudente, se fechou; isso devido estar cheia de grandeza, riqueza, 

luxúria, empáfia humana. Em outra porta (que representa a Noiva fiel) a 

faísca entrava. Notei que esta carta-livro ia para as nações. Pude 

perceber também que as crianças do local onde havia a porta que se 

fechara vinham em direção à Porta da Noiva fiel, ocorrendo à separação 

do joio do trigo.  
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Obs.: Para a honra e glória de Jesus esta profecia já está se cumprindo. Conforme já 

descrevi, atualmente (2017), já estive em quatorze países realizando a obra de 

Deus. 

Deus está derramando pela Terra, reações espirituais mais fortes, 

porque ultimamente satanás tem lutado com mais intensidade devido à 

incredulidade humana, no que tange as coisas de Deus. Para isso, 

utiliza-se de diversas estratégias, como os recursos tecnológicos, no 

qual é um campo fértil. O satanismo tem aumentado em número de 

adeptos. Satanás tem tomado território dentro das igrejas e o povo de 

Deus muitas vezes tem estado apático. Muitos cristãos não estão 

assustados com as artimanhas de satanás, porém pessoas possuídas 

pelo Maligno só podem ser combatidas por pessoas cheias do Espírito 

Santo.  

 

 Comitiva de Anjos Guerreiros  

Presenciei chegando à dimensão espiritual de minha casa uma 

“Comitiva de anjos guerreiros”.  

Eles se posicionaram em continência ao Supremo Deus.  

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

tendo ao seu lado Moisés e Elias. (Leia: Mt 17.4; Sl 18.9 -10).  

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

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

de trovão.  

Então ouvi:  

- É chegada a hora! Tudo está preparado no Céu”. (Lc 21.32). [...] (Carta 

de Jesus para sua Noiva – Capítulo I) 
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CAPÍTULO XI 

 

A IMPORTÂNCIA DE ATIVAR OS ANJOS CIRURGIÕES COM A 
ORAÇÃO 

 

TESTEMUNHO: 

Sou o missionário João Batista, da 1ª Igreja do Evangelho Quadrangular 

do Centro de Ipatinga - MG 

No ano de 2013, eu conheci o pai da missionária Uleidice, no meu salão, 

O convidei para tomar um café e trocamos experiências.  Ele me falou 

muito da sua filha, serva do Deus vivo; falou muito bem do livro: “Face a 

Face com Deus” e me presentou com um.  

Eu li aquele livro duas vezes, fiquei impressionado com a presença dos 

anjos na vida da Uleidice, achei maravilhoso. No meio do ano de 2013, 

fui convidado a participar de um teatro na festa da nossa Igreja e o meu 

papel era interpretar o Ziba, o que extorquiu Mefibosete no Livro de 

Samuel.  Achei muito pesado aquele papel, mas enfim trabalhei naquele 

teatro.  

Dias depois comecei a sentir fortes dores nos rins e eles aumentavam 

dia após dia, Imagine você que está lendo este testemunho o que é uma 

dor. Ao deitar para dormir eu tinha que ficar somente em uma posição, 

não podia virar, nem para um lado, nem para o outro, a dor era 

insuportável.  

Na santa ceia da Igreja clamei ao Senhor pela cura, imediatamente 

Deus usou a Pastora dizendo que estava curando naquela manhã. Eu 
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não podia respirar direito, os rins doíam muito, quando a Pastora 

terminou a ministração, eu respirava sem dor, mas quando acabou o 

culto, ao sai pela porta do templo, voltou tudo a doer novamente, porém 

mais forte. E o inimigo dizia: 

 - Você vai ter que fazer hemodiálise. 

 Eu dizia: - Não. Jesus me curou; mas a dor continuou, domingo, 

segunda, terça... Na quarta-feira de manhã ao acordar eu disse:  

- Senhor eu li o livro da missionária Uleidice e ela falou muito sobre os 

anjos; falou sobre os anjos da cura.  

Então eu orei e disse: 

 - Senhor envia os Anjos da cura, cirurgião do Senhor na Terra, nesta 

manhã; se o que está nos meus rins é enfermidade séria, envia os Anjos 

para fazer a cirurgia nos meus rins.  

De repente, fiquei anestesiado e não consegui levantar.  Quando olhei vi 

um homem alto e um menor, os dois usavam as roupas de enfermeiros. 

Perguntei: 

 - Quem são vocês?  

E eles responderam: 

 - Somos os Anjos cirurgião de Deus na Terra e viemos fazer a cirurgia 

em seus rins, porque o que está nos seus rins é muito sério.  (Eles 

usavam roupas verdes, gorros verdes e uma máscara branca, tampando 

a boca e o nariz). 

Enquanto eu estava dormente sobre a cama, o Anjo maior disse ao 

menor: 
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 - Passe o óleo.  

Ele pegou uma botija pequena e entregou ao anjo, que a abriu, e passou 

o óleo sobre os meus rins.  De repente ele disse:  

- Passe o bisturi.  

Ele pegou o bisturi e cortou o local dos meus rins.  

Em seguida ele disse:  

- Passe o lenço.  

 Então o anjo menor passou o lenço para o anjo maior. Ele pegou 

aquele lenço e limpou o local da cirurgia. Tirou a máscara, despediu de 

mim e foram embora. Eu sentei na cama, senti meus rins queimando e 

ardendo, por aquela cirurgia que tinha acabado de ser realizada na 

minha vida.  

Esse testemunho aconteceu após ler o livro “Face a Face com Deus”, da 

missionária Uleidice Rocha.  (Missionário João – Ipatinga/MG)  
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CAPÍTULO XII 

 

DISCERNINDO OS TEMPOS PROFÉTICOS 

A noiva de Jesus Cristo - o Messias (Yeshua Hamashia) - precisa 

distinguir o tempo profético, do badalar do grande relógio de Deus para 

os dias atuais. É tempo de profetizar avivamento às Nações. É tempo de 

mover os céus com a oração, para desfrutar do sobrenatural. Tempo de 

levantar, clamar e derramar o coração perante o Senhor. 

Deus nos envolve de maneira extraordinária. Ele tem controle do tempo. 

Ele atua no tempo presente, passado e futuro. É de suma importância o 

alinhamento entre o tempo de Deus (Kairós) e o tempo cronológico 

(Chronos), compreendido pelo homem natural. O homem espiritual 

compreende esse alinhamento, e discerne que o tempo de Deus (que é 

atemporal) não se limita as atitudes do homem natural.  

 

“Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, 

e mil anos como um dia. O Senhor não tarda a sua promessa.” (II Pedro 3:8-9) 

 

Quando há alinhamento entre o céu e a terra, vivenciamos o 

sobrenatural na terra; não apenas em visões espirituais, podendo se 

materializar, conforme já exemplifiquei neste livro: curas, milagres, 

operação de maravilhas; intervenção sobre a natureza; pedras 

preciosas; pó de ouro; fogo visível no altar; anjos materializados; anjos 

tocando shofar (podendo ouvir no físico); etc.  

Temos as chaves do reino dos céus. Um sinal de autoridade concedida 

à igreja para pregar o evangelho de salvação a outros, ministrar o 
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batismo com Espirito Santo, abrindo-lhes a Porta da Fé; para assim 

entrarem nas dimensões celestiais e desfrutarem da intimidade com o 

Pai. (Mt. 16:19). 

O detalhe, é que O Espírito Santo nos permite em comunhão com Ele, 

darmos ordem à natureza pra recuar, parar, ou avançar. Josué vivenciou 

esta proeza, quando Deus entregou os amorreus na mão dos israelitas, 

ordenando que o sol e a lua parassem até que obtivessem a vitória na 

guerra. Outro exemplo, digno de nota, foi Moises, na travessia do mar 

vermelho. 

 

Então, disse o SENHOR a Moises: Por que clamas a mim? Dize aos filhos 
de Israel que marchem. E o Anjo de Deus, que ia adiante do exército de 
Israel, se retirou e ia atrás deles; também a coluna de nuvem se retirou de 
diante deles e se pôs atrás deles. [...] Então, Moises estendeu a sua mão 
sobre o mar, e o SENHOR fez retirar por um forte vento oriental toda 
aquela noite; e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. (Ex. 
14;15-21) 
 
 

Neste contexto, é saliente discorrer acerca de intervenções divina no 

tempo cronológico da terra. Intervenções no presente, passado e 

futuro. Como por exemplo: o dia em que a terra parou; o dia em que 

Deus retrocedeu ao tempo passado; e o dia em que Deus antecipou o 

futuro. 

 

1-O DIA EM QUE A TERRA PAROU e não causou desequilíbrio 

gravitacional: 

Conforme já citado acima, o líder Josué, utilizou-se da autoridade lhe 

concedida por Deus para dar ordem à natureza.  

 

“[...] Na presença de Israel, ele disse: Sol, para sobre Gibeão, e Lua, 
sobre o vale de Aijalom. E o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo 
se vingou de seus inimigos.[...]quase um dia inteiro.” (Js 10:12-13) 
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Um atributo concedido aos filhos fiéis a Deus, que buscam em oração, é 

exercitar a autoridade lhes outorgada. Lembrando que, o Espírito Santo 

nos conduz através de revelações e visões proféticas para trazer a 

existência, no físico, o que delibera no reino do Espírito. Ele dá ordem 

aos seus anjos para guerrearem em prol dos filhos Dele; quando estes 

tomam posse de seus atributos espirituais. Porém, nada acontece se a 

ordem não for determinada por Deus. Observe que Josué apenas 

liberou a palavra; a operação de maravilha sobreveio como resposta à 

petição dele quando falou com o Senhor.  

 Portanto, a oração, santidade e discernimento, são relevantes para que 

ocorra alinhamento entre os dois tempos, ocasionando mudanças 

notáveis. 

 

2- O DIA EM QUE DEUS RETROCEDEU AO TEMPO PASSADO -> O 

relógio de Acaz. (Is 38:8): 

 

“Farei a sombra no relógio de Acaz voltar atrás dez graus da distância que já 

avançou o sol [...] recuperou-se da doença, Ezequias, rei de Judá [...].” (v.8-9) 

 

Nos tempos antigos utilizava-se de relógios solares para demonstrar as 

horas do dia. Através da projeção da sombra sobre uma haste. A cura 

do rei Ezequias se consolidou quando Deus interviu no tempo. Caso 

seja necessário Deus nos muda de dimensões, conforme fez com o rei 

Ezequias, para nos abençoar. Além disso, nos ensina a nos mover 

nessas dimensões, concedendo-nos visões abertas e estratégias de 

conquistas no reino do Espírito. 

 

3- O DIA EM QUE DEUS ANTECIPOU O FUTURO: 
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Outro exemplo bíblico que constata a intervenção divina, no que 

concerne ao tempo, foi quando FILIPE foi trasladado para outro lugar. 

Ocorrendo adiantamento do tempo futuro. 

 

                Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: Levanta-te e vai em direção ao sul, 
pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. [...] Quando 
saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe.[...] Filipe achou-se 
em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a 
Cesareia.(Atos 8:26-40) 

 

Veja esta revelação:  

“[...] Oramos por vários países nos quais o Espírito Santo nos 

direcionava, como: Alemanha, Turquia, Polônia, países da África, China. 

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 grande moveres de Avivamentos. Multidões estarão reunidas 

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 
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vontade e colocarei os meus escolhidos nestas missões. Falarão o que 

Eu colocarei em suas bocas e Eu mesmo os retirarei de lá. Ficarão 

perplexos e procurarão pelo pregador da última hora, e, não mais o 

acharão. Porém, a multidão estarrecida, em prantos me glorificará. 

- À medida que os corações sinceros me buscarem, não mais os 

deixarei serem manipulados pela mídia e por planos promocionais 

humanos. 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 tempo 

seja. 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). No final de sua vida terrena, foi 

conduzido à “linha do Arrebatamento”, 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 ela será arrebatada e encontrará o Seu amado nos ares (II Ts. 

4:16-17). (Fonte: Livro: Face a Face com Deus – De volta a casa do Pai. Capítulo 

14: 57-58 – Uleidice Rocha) 

 

TESTEMUNHO:  

OS RELÓGIOS DE DEUS - A BIBLIOTECA CELESTIAL 
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Ao ser arrebatado me vi diante de um relógio em meio aos céus. E um 

anjo olhou para mim e pegando-me pelo braço me jogou dentro desse 

enorme relógio de modo que eu pudesse acertá-lo no centro e se 

quebrar por inteiro. Após o primeiro, esse anjo continuou me jogando em 

cima de vários relógios, na verdade, incontáveis relógios numa 

velocidade enorme.  

Humanamente falando é impossível que alguém consiga processar tudo 

aquilo de uma vez só. Parece-me que nesse lugar a noção de tempo e 

espaço desaparece totalmente. 

Por fim, me deparei com um relógio GIGANTE e ele batia normalmente 

do qual eu não quebrei, pois não me jogaram dentro dele. Aquele era o 

relógio de Deus. Entendi naquele momento que os relógios quebrando 

eram obras atrasadas em Minha vida e percebi que cada relógio 

significa uma queda que tive em minha vida ministerial. 

 

Ao pé do gigante relógio vi dois anjos pequenos. Eles apontaram os 

dedos para o relógio para que eu olhasse. Aquele era o único relógio 

que andava conforme um relógio natural. Os outros estavam sem 

ponteiro, andavam para trás e tinham comportamentos totalmente 

diferentes de um relógio comum. Quando percebi isso, as mãos dos dois 

anjos apontaram para um lugar. Quando Olhei na direção, 

automaticamente fui transportado por um GRANDE PALÁCIO e fiquei na 

entrada de uma enorme sala. 

 

[...] Vi que Deus pegava alguns papeis e mostrava a Jesus declarando 

algumas coisa.[...]. 
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 Nessa sala, anjos passavam na frente desses altares com papeis nas 

mãos. Eram os mesmos papeis em que Deus e Jesus entravam em 

concordância. 

 Após isso, fui levado para trás dessa sala e vi um enorme jardim. Algo 

totalmente sem fim... Nessa hora eu já não estava mais aguentando 

ficar nesse lugar, pois eu comecei a ficar assustado. É até estranho se 

sentir assustado num lugar desses, pois Deus está lá. Porém, apesar de 

está lá, os sentidos não vão embora.  Vi  coisas que nunca imaginei, o 

que me assustou um pouco. 

Ao lado do jardim vi um rio de cor azul. Eu acho que nunca vou 

conseguir explicar a cor real e o movimento real daquele rio. 

Cheguei até a ponta do rio e vi que ele caia em cima do globo terrestre e 

quando voltei, vi um anjo em cima do rio e esse rosto foi o único que 

consegui ver com detalhes de cabelo, boca, olhos. Eu nunca na minha 

vida inteira vi um olhar como aquele. Era uma olhar de seriedade, de 

amor e de terror tudo ao mesmo tempo. Enfim, não tem como 

identificar  aquele tipo de olhar.  

Senti no meu espírito que se ele quisesse me levar para outros lugares, 

bastaria eu pedir. Porém nessa hora, eu fui tomado por medo e voltei 

[...]. 

 

A BIBLIOTECA CELESTIAL – O livro das palavras revelações 

Fui levado a uma biblioteca onde havia dezenas de milhares de 

prateleiras e cada uma delas tinham vários livros de todos os tamanhos 

e cores. 

Lembro-me que fui arrebatado a esse lugar juntamente com o meu 

pastor.  

Havia um anjo sentado a frente da biblioteca escrevendo em um livro de 

tamanho incomum para um livro. Não era o livro da vida e não consegui 
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ler os escritos. Ele ficava sentado de costas para mim escrevendo... até 

que ele olhou para mim, rapidamente. De repente, um anjo chegou ao 

meu lado direito e começou a andar comigo pela biblioteca. 

Ao caminhar ele pegou um livro e me disse: 

- "Aqui estão palavras reveladas que eu envio aos meus”. Não me foi 

permitido ler o livro, mas reparei que toda página do livro tem duas 

partes distintas. Uma página que contém a revelação e outra página em 

branco.  

Quando a dúvida entrou no meu coração, antes que pudesse falar 

alguma coisa, ouvi:  

"- A página escrita são as minhas revelações e a página branca é onde 

eu anoto o que dela já foi cumprido, quando a entrego aos homens".  

Nessa hora vi que tudo que fazemos está de fato escrito nesses livros. 

Fonte: (relatos descritos pelo irmão Franklin Souza - MG após ser arrebatado na 

torre de minha casa - ES) 

 

 “Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer 

seja bom, quer seja mau”. (Ec. 12:14) 
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CAPÍTULO XIII 

 

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 

óculos para enxergar melhor as coisas espirituais. Então, percebi que 

minhas 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. Giramos e subimos por 

um “Tubo de Luz” (elevador celestial) até outro local célico. O 

interessante 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 
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momento profético. Cada pedra preciosa lançada alcançava inúmeras 

pessoas para o Senhor.  

As pessoas serão conduzidas pelos próprios anjos aos moveres de 

adoração ao Deus Soberano, 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 ver anjos se materializarem. 

Conversarão 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 morrer. 

- Escândalos em „altos escalões‟, no meio cristão ocorrerão como 

estratégia inimiga de esfriar 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 

cristãos ativarem a intercessão e forem sinceros diante de Deus.  

- Famílias vigiem e orem! 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! 

 O anjo dos rolos guardou os papéis, deu sinal para eu descansar, pois 

em sonhos receberia mais informações. Fonte: (Livro: Face a Face com Deus 

– De volta a casa do Pai. Capítulo 8, Pág. 40) 

 

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

Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.” 
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TESTEMUNHO: Deus nos anunciou, com antecedência. Disse-me: 

FIQUE ATENTA! POIS, ANJOS MATERIALIZADOS VIRÃO EM SUA 

CASA! Quando obtive esta revelação compartilhei com meu esposo.  

No mesmo dia da revelação, eu e meu esposo tivemos a visitação de 

anjos materializados em nossa casa.  

Um grupo de cinco anjos, em forma de pessoas, abordou meu esposo 

próximo a nossa casa pedindo-lhe comida. Meu esposo foi à padaria, 

comprou pães e refrigerante para eles.  

Enquanto preparava o lanche na cozinha, tocaram o interfone e eu fui 

atender. Era uma mulher com uma criança que fazia parte do grupo que 

estava mais distante, a espera do lanche. Ela estava com um vestido 

simples, porém, muito limpa. O seu olhar diferenciado, chamou-me a 

atenção, ao ponto de eu sentir algo diferente dentro de mim. Logo meu 

esposo entregou-lhe a sacola de sanduíches. Ela caminhou até os 

outros do grupo... 

 Para nossa surpresa e constatação da revelação, outrora passada pelo 

Senhor, eles (os anjos) desapareceram, em questão de segundo, como 

se tivessem sido teletransportados para outro lugar. 
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CAPÍTULO XIV 

 

CONCLUSÃO 

 

Deixarei registrada uma visão aberta e profunda, que revela acerca da 

PORTA DA ÚLTIMA CHAMADA. 

Visão concedida em 12/02/2018, a uma intercessora e profetisa do 

Estado do Espírito Santo - Brasil.  

Esta irmã narrou que estava finalizando a leitura deste livro: “Torres de 

Avivamento”, quando teve um arrebatamento de espírito e foi trazida até 

a Torre de oração de minha casa. Disse que contemplou um anjo 

enorme, de quase três metros, com cabelos dourados. Ele trazia uma 

grande “Chave de ouro”. 

O anjo disse à profetisa que estava ali para lhe entregar aquela chave. 

Ela compartilhou comigo a visão, dizendo que sentira no espírito que 

precisávamos nos encontrar na minha Torre de Oração. Após sete dias 

nos encontramos, juntamente com uma missionaria por Jerusalém, 

discernindo que deveríamos ouvir o Espírito Santo acerca desta chave 

que lhe foi entregue. 

Ao chegarmos a Torre a visão continuou...  

A profetisa narrou: 

- Ao sermos recebidas contemplei dois anjos de fogo, com asas. De 

repente, aqueles dois anjos de fogo adentraram na Torre, logo em 

seguida o anjo com a grande chave desceu do terraço (*Portal) e entrou 

no ambiente que estávamos entregando-me a chave. 

Com a autorização do Espírito Santo, o anjo da chave falou dentro da 

minha mente: Está é a CHAVE DA PORTA DA ÚLTIMA CHAMADA! 
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Fomos arrebatadas, (eu, a missionária e a pastora) a uma dimensão 

celestial onde fica a “Sala de reunião da última chamada”. Dois 

continentes nos foram mostrados: África e Ásia. Sendo dois países 

específicos: Israel e Madagascar (*país insular que ocupa a maior ilha 

do continente africano). 

O Senhor nos levou a Madagascar e disse: Marco 0. 

Ali o anjo nos ajudou a colocar a chave numa grande porta de ouro;  

juntas giramos a chave e a porta se abriu. (Adentramos em dimensões 

celestiais nos céus e na terra). 

Depois o Espírito Santo nos levou em espírito a Israel, onde também 

abrimos uma porta. Houve peleja e Deus colocou a missionaria por 

Jerusalém na linha de frente da batalha. 

Vivenciamos lutas e recebemos várias revelações, com entendimento. 

Perguntei ao Senhor Espírito Santo qual era a função de minha filha, 

que também estava conosco naqueles momentos na Torre. Ele me 

respondeu que „ela representa a geração que será salva’. 

Quando todo mover encerrou o anjo começou a ir embora. Então 

perguntei se o veríamos novamente. Ele me respondeu: “Daqui a três 

meses eu voltarei aqui.” Discernimos que receberíamos mais 

instruções sobre a PORTA DA ÚLTIMA CHAMADA ao término dos três 

meses. Revelou-me que será num Shabbat, no dia19/05/2018.  (*Obs.: 

o Dia de Pentecostes – a Shavuoth, Festa da colheita - está previsto 

para domingo, dia 20 de maio). 

Entendemos que a nossa função, além de abrirmos a „Porta da Última 

Chamada‟ é intercedermos pela salvação dos judeus e gentios. Esta é a 

ÚLTIMA CHAMADA. Mas creio que Ele nos construirá e nos dará 

estratégias para alcançarmos bom êxito. Por isso, aguardamos com 

expectativa, o dia marcado para o retorno do anjo. 
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O Senhor nos deu prova deste mover.  No retorno para casa, ainda em 

meio ao trânsito, o motorista que nos conduzia confessou Jesus como 

Salvador.  

Aleluia! Deus é fiel! 

 

*Nota: O Pentecostes é descrita em Atos dois, cinquenta dias após a última ceia 

realizada por Yeshua (Jesus). Neste primeiro Pentecostes após a morte do Messias, 

aconteceu a descida do Espírito Santo em forma de línguas de fogo. A partir deste 

acontecimento o evangelho se espalhou por todo o mundo. 

 

Toda honra e toda glória, ao Senhor Jesus Cristo - Yeshua 

Hamashia - o Rei dos reis e Senhor dos senhores!  
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 Livros online (Português e Inglês), em PDF e áudios, 

Gratuitamente. Acesse nossas páginas do facebook no site: 

www.noivadejesus.com.br 
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