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INTRODUÇÃO
Parte deste livro foi escrito nos EUA na casa de um casal de pastores em South
Grafton – Massachusetts.
O Espírito Santo de Deus levantou alguns profetas para confirmar acerca da escrita
deste meu sexto livro. Desde 2017, já havia me revelado o nome dele: “GUARDIÕES
DA NOIVA – Os segredos dos Portais Eternos”.
Posterior a essa revelação, Deus moveu mais profetas para falar comigo...
O interessante é que eu ainda estava nos EUA quando recebi uma mensagem de uma
profetisa do Brasil, que não sabia que eu estava escrevendo este livro, com este nome,
e nem que Deus havia me falado que Ele concederia experiências significativas para
serem contadas, como testemunhos na “II Conferência de Intercessão – GUARDIÕES
DA NOIVA” - 06 e 07 de Julho – 2019. Na qual também me sinalizou que este livro
deveria estar pronto para liberá-lo para a leitura online dele, e/ou baixar, via site, até
essa conferência mencionada.
A profetisa dizia frases no áudio, que confirmava o que Deus havia me revelado em
oculto, num momento de intimidade com Ele, ainda na Torre de oração de minha casa,
onde recebi a maioria das revelações de meus três primeiros livros. Ela dizia que O
Espírito Santo lhe permitiu saber que, tanto eu quanto a pastora Laerce
vivenciaríamos experiências específicas sobre o tema da “Conferência de Intercessão
II: Guardiões da Noiva”, marcada para acontecer no mês de julho. Referiu que Deus
nos daria experiências marcantes, citando a palavra de Efésios 6, acerca de estarmos
revestidos em Deus.
“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contras as astutas
ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os
principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as
hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de
Deus, para que possais resistir no dia mau resistir no dia mau .(...).
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Disse que teríamos experiências com o tema, concedendo-nos autoridade na guerra.
(Um sinal valiosíssimo para que eu me atentasse para as palavras a serem
ministradas durante a Conferência).
E realmente, no que concerne autoridade na guerra, o nível de batalha foi de alto nível.
Obtive muitas visões de anjos guerreando por nós.
Glórias a Deus que, além dos guardiões intercessores das TORRES ÀS NAÇÕES
(que coordeno, com representantes nos cinco continentes da terra) estarem orando
por nós nesta missão nos EUA, outros guardiões mais próximos, também intercediam
por nós; alguns fizeram jejum. O Espírito Santo lhes concediam visões e revelações
acerca das batalhas que estávamos enfrentando, contra o poder das trevas. Mesmo
sem contar a estes intercessores os tipos de ataques das trevas. Pois, assim o Senhor
Espírito Santo nos direcionou. (Por discernimento e precaução, entendemos que
quando falamos o que Deus está sinalizando pode dar munição para o inimigo agir).
Com a graça de Deus, conseguimos escrevê-lo a tempo o volume I, mesmo com
muitas agendas ministeriais a se cumprir, dentro outros compromissos familiares.
Entendo até o momento desta escrita, que este livro terá mais volumes, pois novos
testemunhos virão de intercessores, em postura de GUARDIÕES DA NOIVA.
Durante os 20 dias de abril – 2019, que passamos nos EUA, ministrando em igrejas
e orando por irmãos, devido as muitas batalhas espirituais, Deus nos impulsionou a
despertarmos todas as madrugadas às 3 horas para orar. Dando o mesmo
comando, separadamente, sem nossa influência, para dois jovens da casa que nos
hospedava. O Espírito Santo de Deus evidenciou sinais preciosos nestes dias.
Um dos sinais foi que nesta casa dos pastores onde ficamos hospedadas: esses dois
jovens, que até então não oravam em línguas e nem tinham visões espirituais, foram
arrebatados em espírito juntos; e dias depois receberam a manifestação do dom de
línguas estranhas.
Após orarmos por eles e impartir o acesso às dimensões celestiais, pedindo ao Pai,
em nome de Jesus, que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo e fogo, e
que liberasse os anjos para acompanhá-los aonde Ele quisesse conduzi-los nas
dimensões celestes, um dos jovens viu a capa espiritual do outro jovem, que era
branca brilhante com bordas e franjas douradas. Logo, em seguida ele foi arrebatado
a um Palácio onde os anjos adoravam e tocavam instrumentos. Ele viu
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vários instrumentos célicos, mas se atentou mais para um baixo (violão), uma flauta e
um violino.
Um anjo com um violino se aproximou deste jovem tocando o instrumento musical. O
jovem descrevia detalhes deste anjo, como por exemplo, o cabelo dourado, as asas
azuis claros e brilhantes, com bordas douradas.
Ele ouvia, em espírito, a melodia do violino, parte ficando muito nítido em sua memória.
Discerni que Deus lhe permitia acesso à dimensão da adoração celestial para sinalizar
os instrumentos que deveria aprender para tocar. Uma vez que foi ministrado pelo
anjo do violino.
O outro jovem que também foi arrebatado em espírito narrou o que viu. Segue abaixo
o testemunho dele.

TESTEMUNHO I:
“(...) Tenho 19 anos. Vou contar um pouco das experiências que tive com Deus.
Tudo começou quando as pastoras do Brasil vieram em minha casa, em
Massachusetts – EUA. A pastora Uleidice me chamou para orarmos, juntamente com
a Pra Laerce e o meu primo. Eu ainda não orava em línguas e ele também não. E
creio que o que aconteceu comigo servirá de testemunho para que outras pessoas
possam experimentar também.
Eu fui arrebatado aos céus, via anjos... Fui levado a um vale onde tinham vários pés
de árvores com frutos. Eu pegava aquelas frutas e o anjo me mostrava e falava que
aquele era o tempo da colheita. Depois ele me levou a outro lugar do céu e eu via
anjos, a Sala do Trono... ouvia os anjos tocando... e, em seguida aquele anjo, me
levou a vários países, dentre eles: no Brasil e em Israel.
A pastora disse que eu continuaria a ter mais visões do céu. E na sexta-feira da
mesma semana, fui num retiro de jovens. Num ambiente tão gostoso, a igreja é
grande, e eu esperava que tivessem muitas pessoas, mas tinham poucos jovens. Uns
20 jovens, e eu perguntava pra Deus:
-„Senhor o que esses jovens têm que eu não consigo discernir, não tenho explicação‟.
E Ele me disse:
- „Olha, Eu pedi uma coisa a eles e eles me deram.
Eu perguntei: „- O que, Senhor?! E Ele continuou a me dizer:
„- Eles me deram os corações deles‟.
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Eu falei:
- „ Mas Senhor, a igreja está tão vazia!?”
O Espírito Santo tocou em mim para que eu olhasse para as cadeiras que estavam
vazias. Mas ao olhar as cadeiras já não estavam mais vazias. Cada cadeira tinha um
anjo e eu olhava para o altar e via que tinha uma chama ardente do altar que subia
até o teto. A igreja lotada da glória de Deus. Eu via fogo, continuava a ver mais anjos
que subiam e desciam; anjos dançando na igreja.
Foi uma experiência incrível que eu tive! A glória de Deus foi tão grande naquele lugar
que eu não conseguia conter as lágrimas e nem ficar parado.
Depois destas experiências desejo que essa juventude possa experimentar cada
pedacinho, cada momento com o Espírito Santo, porque não tem nada melhor! Essa
foi um pouco das experiências que eu tive com Jesus Cristo. Jesus é TOP!”.

Eu me alegro muito em saber que o Espírito Santo de Deus levantou alguns profetas
para confirmar acerca da escrita deste sexto livro.
Dentre outras as profecia, Deus também sinalizou a que eu deveria levantar
intercessores às Nações, ativando TORRES de ORAÇÃO tendo a cada equipe um
guardião (líder) de 12 intercessores. Uma revelação já descrita num de meus primeiros
livros: “Por onde passar levante intercessor em prol do avivamento confiado ao Brasil”.
Atualmente (2019) coordeno várias equipes de TORRES ÀS NAÇÕES (vigilantes na
intercessão) em todos os cinco continentes mais habitáveis da terra (Américas –
Europa –África – Oceania – Ásia).
Cada intercessor assume o compromisso de interceder apenas uma hora semanal,
em prol da nação sinalizada. No seu dia e horário escolhido, o intercessor tem a
liberdade de dividir a sua hora em três momentos: Adoração – intercessão – leitura a
palavra, com foco na nação marcar na semana.
O Ministério SAIGDA - SAI para o Grande Dia do Avivamento (*descreverei
posteriormente sobre essa sigla) realiza conferências, congresso e seminários de
avivamento, abrindo Torres de Avivamento, cuja base é a Torre de intercessão. (Mas
dados no livro: “TORRES DE AVIVAMENTO – Movimentando os anjos com a oração”:
www.noivadejesus.com.br)

TESTEMUNHO II:
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Revelação sobre o título deste livro: GUARDIÕES DA NOIVA.

Conforme descrevi, Deus me permitiu encontrar com vários profetas e intercessores,
GUARDIÕES DA NOIVA, e ouvir suas experiências com Deus. Algumas palavras
reveladas liberadas por eles foram relevantes para marcar com sinais, como parte da
consolidação dos escritos deste livro. Como por exemplo, os dados relatados por um
pastor de Minas Gerais - Brasil. Disse que estava orando, no seu momento de
descanso do trabalho, no horário do almoço, quando um anjo se aproximou e começou
a conversar sobre a casa do Pai e mencionou acerca deste livro: Guardiões da Noiva”.
Narrou que foi em torno de uma hora, a duração daquele encontro com aquele anjo.
O anjo entregou-lhe um recado da parte e Deus e mencionou que este livro, “é o
retrato daquele quem tem guardado a noiva; são amigos do Noivo que tem
preparado a noiva para o amigo”. (O detalhe foi que ele não sabia sobre a escrita
deste livro, e nem sobre o título dele: „Guardiões da Noiva‟.). Disse ainda, que “seria
um livro que relata a defesa da noiva; testemunhos de pessoas que tem buscado no
espírito, armas, estratégias, governo, diretrizes, dentre outras situações, visando
guardar a Noiva de Cristo. Além de propiciar um grande avivamento até a volta de
Jesus, o Noivo”.

Deixo descrito outro testemunho narrado por um profeta e intercessor, também de MG
- Brasil, o qual, por discernimento, a sua postura no reino do espírito o coloca pôr
sinalização como um dos GUARDIÕES da NOIVA, quando é movido através da
intercessão profética ao entrar em dimensões e desvendar os segredos dos Portais
Eternos.

TESTEMUNHO III:
(...) fui levado em Espírito por cima de uma cidade, e quando me deparei era o
Chile.
Estava em casa, quando senti que o Espírito Santo estava me conduzindo para o
segundo andar da minha casa onde temos uma base de oração e intercessão.
Chegando até lá, o Espírito Santo me fez lembrar que o meu pastor estava no Chile
em uma viagem missionária. Então, no exato momento, fui levado em Espírito por
cima de uma cidade, e quando me deparei era o Chile. Eu vi, de forma muito clara, o
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meu pastor entrando naquele lugar, e um exército de anjos o acompanhando. Eles
estavam todos com roupas do exército e portando armas como fuzis, metralhadoras,
tanques de guerra e outras armas.
De repente, veio um anjo com umas bolas de fogo em suas mãos e começou a me
entregar para que eu jogasse estas bolas de fogo sobre o Chile. Ele disse que era
fogo do altar de Deus, que ao serem lançadas abririam o caminho para o meu pastor
passar, porque ele estava portando um fogo profético para o Chile.
Quando me encontrei com a pastora Uleidice, (juntamente com outros pastores e
missionários para orarmos), durante uma conversa, me lembrei desta visão e contei
para todos ali.
A pastora me disse que Deus havia me colocado como “guardião de meu pastor”,
com a função de ser intercessor dele .

Amado(a) leitor(a), Deus lhe chama para ser um dos Guardiões da Noiva (igreja),
que se coloca na brecha, intercedendo e guerreando por ela. Com visão aberta, se
apropriando das bênçãos espirituais liberadas pelo Espírito Santo de Deus (Ef.1); e
juntamente com os anjos de Deus provocar mudanças dimensionais (explicarei
posteriormente).

VAMOS ORAR JUNTOS?
Pai Eterno, peço-lhe que o Senhor Espírito Santo libere todas as revelações para
esse tempo. E que cada leitor possa sentir a tua presença ao ler este livro. Abra-lhe
os olhos do entendimento e dá-lhe ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. Ativa seus
anjos para ministrar durante a leitura, para que cada um sinta o desejo maior de lhe
buscar; e que venha lhe conhecer com mais intimidade. Que ao ler as palavras
reveladas e descritas neste livro haja grande liberação de tua parte à vida e ministério
de cada um. Aba (Paizinho), eu sei que o Senhor dá graça aos humildes e contritos
de coração, por isso, me rendo aos teus pés para lhe pedir: Abençoa meus irmãos
leitores. Em nome de Jesus. AMÉM!
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CAPÍTULO l

GUARDIÕES DA NOIVA – Intercessão Profética
------------------------------------------------------------------------------------Inicialmente, irei discorrer este capítulo conceituando a intercessão profética, visando
esmiuçar alguns detalhes para que durante o processar da leitura deste livro, você
leitor(a) possa trazer a memória este conceito. Isso porque, por vezes, estarei
indicando meios de se adentrar nas dimensões celestiais com os anjos e provocar
mudanças dimensionais através da intercessão profética.
Primeiramente vamos averiguar qual a diferença entre oração e intercessão, para que
possamos entender melhor.

ORAÇÃO -> Conversar com Deus, Elevar uma oração ao Pai, em nome do seu filho
(Yeshua Hamashia), em forma de petição agradecimento, adoração... É orar e agir.

INTERCESSÃO-> O intercessor intercede por alguém. Apresenta a petição em prol
do outro a Deus. Ou seja, se coloca na brecha pela causa do outro, pedindo a
intervenção divina. Assim, pressupõe-se que todo intercessor, para que sua petição
seja ouvida, tenha intimidade com Deus.
O nosso maior exemplo de intercessor é Jesus (Yeshua), o filho de Deus, o qual “(...) está à
direita de Deus Pai, e também intercede por nós.”(Rm 8:34).
Outro exemplo é o Espírito Santo, que exerce um papel de suma importância na intercessão
profética.
“Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas
o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os
corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo
com a vontade de Deus”. (Rm. 8:26)

INTERCESSÃO PROFÉTICA: intercessão no grego-> enteuxis -> aproximar-se para
conversar; suplicar ->(*conversa íntima com um amigo)
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O intercessor intercederá direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Buscando um
alinhamento entre céu e terra, que se dará mediante sinais, através dos dons
espirituais, dentre os quais sinalizará qual é a perfeita vontade do Pai Celeste. Por
isso, todo intercessor deve procurar alcançar uma veia profética. Buscando exercer
os 9 dons espirituais. (I Co 12:8-11). Dentre eles, os dons de discernimento, dons de
ciência (visões abertas, sonhos e revelações), fé, sabedoria, cura, operação de
maravilhas, e outros.
Trata-se de um ato de fé e prática, em que o intercessor adentra no sobrenatural
passando a fazer parte da visão espiritual. Movimenta-se nela e estabelece os
decretos do coração de Deus.
A intercessão profética ativa os anjos de Deus. E ao adentrar no sobrenatural,
movendo-se em arrebatamento do espírito, através da visão aberta, o intercessor irá
guerrear, por exemplo, com as mesmas armas espirituais dos exércitos de anjos,
provocando mudanças dimensionais, mediante os sinais dados pelo Espírito Santo.
Tendo como respaldo a palavra de Deus (bíblia), o intercessor, ao exercer a fé, de
acordo com o ouvir (escuta profética) e o ver (visão aguçada) acerca do que praticar,
ele irá declarar a vontade do Pai e mobilizar-se em oração até que obtenha
respostas. Dado que, exercerá autoridade permitida pelo poder do sangue de Cristo,
liberando decretos de rompimento e de vitória. Assim, declarará com intrepidez que,
o nome de Jesus tem poder contra todas as artimanhas do poder das trevas, e por
isso todas as portas fechadas pelo inimigo terão que se abrir.
“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as
bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes
da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante Dele em amor .”
(Ef. 1:3-4)
„”Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram
em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude
dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. ( Ef. 1:9-10)
“Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos
céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se
nomeia, não só neste século, mas também no vindouro; E sujeitou todas as coisas a seus
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pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, Que é o seu corpo, a
plenitude daquele que cumpre tudo em todos”. (Ef. 1:20-23)
“E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em
Cristo Jesus”. ( Ef. 2:6)

Uma das características de um intercessor por excelência é a resiliência. Tendo a
capacidade de ser flexível diante de adversidades, aguardando sinais da parte do Pai
celeste, os quais lhes viabilizarão transpor os obstáculos colocados pelo inimigo,
levando o intercessor a vislumbrar um futuro promissor (através dos dons espirituais,
exercendo dentre eles dom da fé), até que a batalha esteja totalmente vencida.
Quanto mais o intercessor se dispõe a buscar um alto nível de intimidade com Deus,
se derramando aos pés de Jesus, procurando ouvir a voz de Espírito Santo, maior
será a autorização para se adentrar nas dimensões celestiais, juntamente com os
anjos, para guerrear e vencer. E provocar mudanças dimensionais, por exemplo: na
família, no trabalho, nas finanças, em cidades e nações.

INTERCESSÃO PROFÉTICA - Mova o incensário da mão do sacerdote com sua

vida de oração.
A palavra de Deus relata no livro de apocalipse 8: 3-5:
“E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um INCENSÁRIO DE OURO; e foi-lhe dado
MUITO INCENSO, para o PÔR COM AS ORAÇÕES de todos os santos sobre o altar de ouro,
que está diante do trono. E A FUMAÇA DO INCENSO SUBIU COM AS ORAÇÕES dos santos
desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo
do altar, e o lançou sobre a terra; e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos e
terremotos”. (respostas).

INTERCESSÃO PROFÉTICA -> Autoridade para profetizar.
Sem sombra de variação, Yeshua (Jesus) é o nosso maior referencial de
intercessão. Ao exercer seu ministério na terra, Ele sempre orava ao Pai.
Na bíblia encontram-se outros exemplos de intercessores. Dentre eles:
- ABRAÃO ->Deus poupou a vida de seu sobrinho Ló e família, ouvindo a
intercessão dele (Abraão).
- ISAQUE -> Intercedeu em prol da vida de sua esposa, Rebeca, que era estéril, e
ela gerou os gêmeos: Jacó e Esaú.
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- MOISES -> intercedia no Monte e na Tenda do Encontro pelo povo hebreu.
- PAULO -> intercedia pelas igrejas que fundara em suas viagens missionárias.
- ESTEVÃO -> a intercessão por misericórdia, culminou na salvação de Saulo.
-GUARDIÕES DA NOIVA -> intercedem em prol do avivamento e clamam pela volta
do Noivo Jesus.

A nossa oração deve ser direcionada pelo Espírito Santo, conforme diz a palavra em
Romanos 8.26: “O Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos
orar (...)”.
"Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim
e em favor da terra, (...).” ( EZ.22:30)

É primordial o cristão almejar o dom de ciência, pois SEM VISÃO e ESCUTA
PROFÉTICA, a oração fica pesada. A visão espiritual dá consolidação a intercessão
profética. E é de suma importância INTERCEDER com entendimento.

Dando prosseguimento...
INCENSO PURO:
- O Sumo sacerdote Arão queimava sobre o altar o incenso das especiarias, incenso
continuo para o Senhor. O que remete a adoração e a oração ->sacrifício de louvor –
> brasas do altar de sacrifício (Jesus/Cruz)
O INCENSARIO NA MÃO DO SUMO SACERDOTE:
- O incenso era queimado duas vezes ao dia – manhã e tarde.
- Arão colocava em ordem as 7 lâmpadas (*revelação) do candelabro e queimava o
incenso no Lugar Santo (*remete a alma); uma preparação para adentrar no Lugar
Santíssimo, onde ficava a arca da aliança.
Somos templo do Espírito Santo (Corpo

– Alma- Espírito). JESUS SE

TABERNACULOU EM NÓS (Ap. 21.3) –> Somos um em Cristo .
“Aquele que me ama é amado de meu Pai e Eu me manifestarei a ele”. (Jo 14.21)
- Somos templo do Espírito Santo (I co 6.19).
Prepare-se para entrar nos santos dos santos!
– O SACERDOTE PREPARAVA AS ESPECIARIAS AROMÁTICAS PARA QUEIMAR NO ALTAR DE
INCENSO (Ex. 30:34): INCENSO + 3 MISTURAS ->ESTORAQUE – ONCHA – GALBANO
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1-

ESTORAGUE– Árvore do Oriente Médio – „BALSAMO DE GILEARDE‟ (Jr 8.22).
Indica oração de entrega; render o corpo; quebrantamento de joelhos.

2-

3-

4-

ONCHA OU ONICA – líquido extraído da concha nas profundezas do mar
vermelho e oceano índico. Remete a oração de clamor; total entrega da alma.
Ex.: Ana, mãe do profeta Samuel.
GÁLBANO – Planta encontrada na Arábia, Pérsia e Índia. Para se obter o
perfume as folhas precisam ser quebradas e moídas; ( espírito quebrantado)
– “Os sacrifícios que agradam a Deus”. (Sl 51:17).
INCENSO – árvore da Arábia – corte feito na parte da tarde. Mas, somente de
madrugada aparecem as gotas de uma resina líquida e branca.
*Fonte: <http://www.nbz.com.br/editoraherr/livros/052.pdf>

A palavra de Deus enfatiza: “Eu amo aos que me amam e os que de madrugada me buscam
me acharão”. (Pv. 8:17)

De forma ainda mais explicita: Apresentemos nossas essências a Deus para que o
anjo mova o incensário.
Você é brasa queimada no altar do sacrifício de louvor. E se seu cheiro for agradável,
gerara fumaça nos Santo dos Santos. Será convidado (a) a se aproximar para uma
conversa íntima como o Grande Eu Sou!

1.1 PROFETAS GUARDIÕES DA NOIVA.

Nestes últimos dias, Deus tem levantado profetas destemidos, que com ousadia tem
conquistado territórios para o reino Dele. Os olhos deles têm sido abertos de maneira
esplendorosa! Muitos têm sido arrebatados às dimensões celestiais com propósito do
Pai. Ao transcenderem a um novo nível de intimidade com o Espírito Santo, recebem
novas patentes, relatam mistérios profundos, trazendo a luz do entendimento os
segredos de Deus.
A bíblia relata em Deuteronômio 29:29, que:
“As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus; porém as reveladas são para nós e
para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei”.

O Brasil vivencia um tempo profético acerca do Avivamento. Algumas palavras
proféticas já foram liberadas acerca da nação brasileira e do que lhe é confiado. Dentre
elas a de que o BRASIL é o “Pé direito do Anjo do Avivamento” (aquele
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que dará o primeiro passo do Grande Avivamento que precede a volta de Jesus Cristo
(Yeshua Hamashia).
Obs.: Para se interar mais acerca desta revelação, leia o meu 5º Livro: “TORRES DE
AVIVAMENTO – Movimentando os anjos com a oração” (Capítulo III, pág. 18).

1.2 TODO PROFETA DEVE SER INTERCESSOR.
Todo intercessor profeta precisar ter escuta profética ativada, além de visão aguçada
no reino do Espírito para pleitear causas impossíveis aos olhos humanos, mas
possíveis aos olhos de Deus.
Com patentes, designadas e liberadas por Deus, o profeta terá acesso às dimensões
célicas, principalmente aos rolos proféticos.
É saliente ressalvar que, o papel do intercessor e profeta da nova aliança em Cristo
se diferencia dos profetas do velho testamento. Deverá ser respaldado na bondade e
misericórdia, na honra e exortação. E mesmo, sendo uma palavra profética de
exortação, ou de concerto, deverá ser entregue em amor e com sabedoria;
profetizando VIDA. Pois, Jesus é ressurreição e vida. Ele veio para libertar os cativos
e oprimidos (Is 61). Contudo, o profeta não poderá ser conivente com o pecado e nem
deixar de entregar a profecia a ele confiado.
A negligência ao não entregar a profecia, poderá ocasionar a morte da pessoa a qual
foi designada a palavra profética; ou até mesmo a espada se voltar contra o portador
da palavra confiada por Deus. (Ez.33). No entanto, com cautela digo essas palavras,
pois carecemos constantemente da graça divina (“favor imerecido”). Até mesmo para
exercer o ofício de profeta. Sem ela nada podemos fazer. Conforme Jesus afirmou:
“Sem mim nada podeis fazer” (Jo 15:5).
“Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à
confiança que tivemos no princípio.” (Hb 3:14)

O PERIGO QUE CORRE O PROFETA QUE SE DEIXA SER BAJULADO.
Na bíblia, no livro dos Números, no capítulo 22,23 e 24, está descrito que, por três
vezes a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor com a espada na mão. E na terceira
vez a jumenta falou com ele.
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Balaão era um profeta não-hebreu; um midianita (*descendentes de Abraão com sua
segunda esposa: Quetura; após a morte de Sara). Era de Petor, uma cidade na
Mesopotâmia.
*Para alguns estudiosos Balaão era um feiticeiro. Embora haja controvérsias.
Era um tipo de profeta com autoridade espiritual, seduzido por riquezas terrenas; com
distúrbio de caráter. Ele demonstrava que queria servir a Deus, mas ao mesmo tempo
queria servir a si mesmo; havia uma iniquidade nele: a ganância, a cobiça. Ele
apostatou da fé.
Em Judas 1:11, diz:
“Ai deles! Pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e
foram destruídos na rebelião de Corá.” (Judas 1:11)

O rei de Moabe, Balaque, havia enviado mensageiros a Balaão, dizendo:
“Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e estaciona defronte de mim. Vem
agora amaldiçoar este povo, porque é mais forte do que eu: (...), pois sei que será abençoado
aquele a quem abençoares, e amaldiçoado aquele a quem amaldiçoares (* autoridade
espiritual). Partiram os anciãos de Moabe e os anciãos de Midiã, levando nas mãos com que
pagar os encantamentos foram a Balaão (...)”.

Ele lhes respondeu que aguardassem, pois iria consultar a Jeová. E Deus ordenou a
Balaão que não amaldiçoasse aquele povo porque era bendito. Ele passou o recado
de Deus para os príncipes de Balaque, dizendo que Jeová recusava deixá-lo ir com
eles para amaldiçoar o povo que saíra do Egito.
O rei aumentou a proposta de riquezas e honras, se Balaão fosse amaldiçoar o povo.
Ao consultar novamente a Deus, Ele ordenou que Balaão fosse até aos príncipes de
Balaque; entretanto, que falasse apenas o que Ele ordenasse.
No caminho a irá de Deus se acendeu contra o vidente. Ele enviou um anjo com sua
espada desembainhada.
A jumenta ao ver o anjo se desviou dele. Por três vezes, Balaão fustigou a jumenta
com sua vara, até que ela falou.
Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo e prostrou-se com o rosto em terra.
Contudo, o anjo lhe disse:
“(...) eis que saí como adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. (...) Vai
com os homens. Somente o que eu te disser, isso falarás (...). Balaão foi com Balaque, e
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chegaram a Quiriate-Huzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas, e enviaram deles a Balaão e
aos príncipes que com ele estavam. Pela manhã tomou Balaque a Balaão, levou-o aos altos
de Baal, e dali viu a parte extrema do povo.”

Então Deus ordenou que Balaão preparasse sete altares e oferecesse um novilho e
um carneiro sobre cada altar. E pôs palavras na boca de Balaão, e ele proferiu as suas
parábolas, e disse: “(...) Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa?”.
Por mais que Balaão intencionasse profetizar e oferecer em outro lugar, edificando
altares, Deus o levava a abençoar o povo de Israel. Por três vez fez isso, o que
provocou a ira do rei Balaque. Balaão foi tomado pelo Espírito do Senhor e proferiu
acerca do que o povo de Israel faria como o povo dele nos últimos dias. Palavras de
destruição.
Por analogia, Balaão era tipo de profeta que aceita ser bajulado e que negocia o seu
dom, visando lucrar com o dom dado por Deus; que se corrompe, curvando-se a
Mamon, o deus do dinheiro. E mesmo tendo autoridade profética se deixa ser
comprado.
O coração de Balaão estava tendencioso a receber os benefícios financeiros e
“honras” do rei, dado que ele fez outras tentativas, para consultar novamente a Deus.
E como se não bastasse sugeriu a Balaque que enviassem prostitutas para o meio do
povo hebreu, e também os seduzissem a idolatria, pois se eles se contaminassem
Deus poderia amaldiçoá-los e assim ele levaria vantagens. O que causou a sua ruína.
“Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de
Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que
comessem dos sacrifícios da idolatria, e fornicassem.” ( Ap. 2:14).

Deus conhecia o coração de Balaão. Deus fala para ele não ir, mas ele desobedeceu.
Ele teve experiência com Deus, sendo usado por Ele, mas amou o premio da
iniquidade. Desviou-se da verdade.
Muitas vezes, a insistência do intercessor profeta poderá ocasionar a permissão de
Deus. É como se Deus o deixasse caminhar segundo os desejos de seu coração, para
ver até onde iria amando a si mesmo, priorizando seus próprios interesses, em busca
de recompensas financeiras.
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“A OBEDIÊNCIA GERA BENÇÃO”
“Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então
sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda terra é minha.” (Ex.
18:5)

AMOU A MALDIÇÃO, que ela lhe sobrevenha! Como não desejou a bênção, que ela se
afaste dele!” (Sl 109: 17-18)

.
O PROFETA FERIDO DE ALMA.
A afronta pode ferir um profeta e aprisioná-lo em cativeiros espirituais. Com isso, ele
poderá correr o risco de profetizar na ira, liberando palavras de maldição, ou de omitir
a palavra profética.
Vemos na bíblia um profeta ferido de alma que foi engolido por um peixe, quando
tentou fugiu de Deus para não entregar uma mensagem de juízo contra a cidade de
Nínive, capital do Império Assírio, que era inimiga de seu povo. Tratava-se de uma
nação perversa e poderosa.
Além de terrivelmente cruel, Nínive era uma cidade idólatra, que venerava a deusa
suméria Ishtar, deusa da fertilidade. (*Atualmente, seria no estado de Ninawa do
Iraque).
A Assíria era inimiga do povo de Israel por um longo período. Um império que dominou
entre 885 e 665 a.C.
A crueldade deste povo nos leva a assimilar o porquê da fuga de Jonas para Társis
(*um porto fenício na Espanha).
Mesmo recebendo um direcionamento da parte de Deus para profetizar julgamento
contra Nínive, o profeta Jonas (escolhido por Deus para profetizar no Reino de Israel
Setentrional, no reinado de Jeroboão II), decidiu não acatar.
Foi uma ordem de Deus e não uma opção:
“Vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até
a minha presença”. (Jonas 1:1-3)

Jonas fugiu para Társis, que ficava no sul da Espanha, pois sabia da misericórdia de
Deus, e provavelmente, no seu próprio senso de justiça, entendesse que aquele povo
malvado, que era uma grande ameaça para seu povo de Israel, não fosse digno da
misericórdia de Deus e merecesse total destruição. Ele desprezava os ninivitas.
(Jonas 4:2).
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Mas, como esconder de Deus? Como fugir de sua presença, se Ele é onipresente?
“Deus é longânimo para conosco, não querendo que, senão que todos cheguem ao
arrependimento”. (II Pe. 3:9).

Além da ferida de alma de Jonas, ele também apresentava sinais de soberba. Talvez
achasse que era melhor do que aquele povo. Ele não conseguia compreender a
misericórdia de Deus. Mesmo depois de ser salvo do ventre de um grande peixe,
quando se arrependeu de ter fugido de Deus e clamou por compaixão. Ao obter
livramento ele obedeceu, profetizou, entretanto esperava que Deus não tivesse
misericórdia de Nínive.
Deus concedeu ao homem o livre arbítrio, todavia, precisamos compreender que a
soberania de Deus prevalece sobre a vontade do homem. Ele corrige, estabelece seus
decretos conforme lhe aprouver.
Deus deu ordem a própria natureza para corrigir Jonas e trazê-lo de volta afim de que
cumprisse os seus desígnios.
Ele deu ordem ao vento forte:
“Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o
navio estava a ponto de quebra-se”. (Jn 1:4)

Ordenou o peixe para engolir o profeta, dando-lhe oportunidade de se arrepender.
O profeta menor ficou três dias dentro do peixe.
Deus ordenou a brisa e o sol:
“Então, fez o Senhor nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sobra
sobre sua cabeça (...).” (Jn 4.6)
“Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental; o sol feriu a cabeça de Jonas;
ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor é morrer do que viver.”
(Jn 4:8)

É pertinente destacar que, mesmo negligenciando o chamado, percebe-se no contexto
bíblico, que Jonas foi sincero quando indagaram acerca de sua identidade: admitiu a
sua culpa perante os marinheiros, e também liberou a sua própria sentença para que
tempestade parasse.
Jonas se arrependeu e recebeu livramento, após três dias dentro do ventre do peixe.
Após ser lançado na areia ele cumpriu a vontade de Deus, mas não se regenerou
completamente. Murmurou... Melindrou-se com a compaixão de Deus para com a
cidade de Nínive; a qual se arrependeu após ouvir as palavras de julgamento
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através da boca do profeta. E mesmo assim, ele não se alegrou com o arrependimento
dos ninivitas.
Através do ocorrido com o profeta Jonas, pode-se abstrair ensinamentos
importantíssimos. Às vezes o profeta se convence de que está tomando a decisão
correta balizada em sua própria visão de mundo, ou e de sua alma cretina, que recusa
ser tratada por Deus. Por exemplo, a alma ferida devido afrontas, coloca pessoas na
posição de vítima e/ou de acusação.
LIVRE DOS INSULTOS – a afronta muitas vezes não se consegue evitá-la e se faz
necessário enfrentar o ofensor ou palavra liberada até mesmo por uma porta voz.
Satanás cria, sorrateiramente, armadilhas secretas para aprisionar a alma do profeta,
através da DOR e ferida.
Como sugestão, se faz necessário o profeta orar ATANDO ESPÍRITO DE VINGANÇA
e declarando confusão no arraial do inimigo.
VIGILÂNCIA DA ALMA – Cair na armadilha do INSULTO e permitir se aprisionar,
acarreta consequências terríveis na vida de um profeta. O qual poderá passar a ter
atitudes como: postura de vítima, manipulação na profecia, auto-suficiência, inveja,
amargura,

frustração,

soberba,

cegueira

e

surdez

espiritual,

afastamento,

engessamento do chamado.
Muitos profetas preciosos, que mesmo tendo dons de profecia, sofrem influência das
trevas por não estarem com a alma sarada.
ESPÍRITO DE MANIPULAÇÃO através do uso da profecia (pode até ser parte do
espírito e parte da alma do profeta).
Quando não se senti paz com a profecia que se ouve, antes de dizer amém, deve-se
buscar o dom de discernimento. No entanto, é proeminente verificar se a palavra
profética NÃO aceita tem ligação com alma já ofendida de quem recebe?! Talvez
porque Não quer ser exortado; ou tem dificuldades de relacionamento (*uma
armadilha fácil de ser ativada pelo inimigo).
O profeta rendido aos pés de Cristo, que ama a Deus acima de todas as coisas,
através da intercessão vence qualquer obstáculo, pois constantemente é renovado
pelo Senhor; busca estar no centro da vontade de Dele e se submete a Sua voz.
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CAPÍTULO II

A ESCADA DE JACÓ – Degraus dimensionais
------------------------------------------------------------------------------------Existem níveis de intimidade com o Espírito Santo de Deus para se adentrar nas
dimensões espírituais e atrair a MOVIMENTAÇÃO ANGELICAL. Assemelha-se a
subida de uma ESCADA DIMENSIONAL celestial.
A bíblia, no livro de Gênesis 28 narra que Jacó viu, em um sonho, uma escada que
unia a terra ao céu. E nela subiam e desciam anjos. Ao acordar, disse : “O Senhor estava
neste lugar e eu não sabia”. (Gn 28).

Jacó fugia para Padã-Arã, a procura da casa de Betuel, pai de sua mãe, para não ser
morto por seu irmão, que lhe vendera sua benção de primogenitura, trocando-a por
um prato de lentilhas; mas que a essa altura o odiava.

A sagrada escritura destaca no livro de Gênesis 25:22-23 que, antes mesmo dos
gêmeos nascerem, o Senhor Deus disse que “o mais velho serviria o mais novo”, e
que dois povos estavam sendo geradas no ventre de Rebeca, a esposa de Isaque.

Isaque orientou Jacó a tomar uma mulher da casa de Labão, irmão de sua mãe, para
se casar. (Um percurso de 600 a 700 km de distância.).
Até o ocorrido, Jacó e Esaú moravam com seus pais, Isaque e Rebeca, em Berseba,
inserida num pequeno deserto na região do deserto do Negev.
Esaú tinha habilidade com a caça, enquanto que Jacó era considerado com menos
vigor físico, e ajudava sua mãe nos afazeres domésticos.
Provavelmente, Jacó se atentou mais para as histórias do Deus de Abraão, passando
a desejar sua benção. Mas, visando alcançar seus objetivos recorreu ao engano,
trapaceando seu irmão. Por isso suscitou ódio e teve que fugir dele.
No caminho da fuga, Jacó pega uma pedra e a faz por travesseiro para dormir.
Ao dormir ele teve o sonho da escada onde os anjos subiam e desciam. E o Senhor
estava em cima dela, e disse:
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“Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque; está terra, em que estás
deitado, darei a ti e à tua descendência; (...) E eis que estou contigo, e te guardarei por onde
quer que fores, e te farei tornar a esta terra; porque não te deixarei até que haja cumprido o
que te tenho falado”. (v.13-15)

Jacó viu a porta do céu. Ele disse:
“Quão terrível é este ligar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus; e esta é a PORTA
DOS CÉUS”. (v.17).

Pela madrugada, Jacó se levantou, “tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e
pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela.” (v.18)

A escada tipifica a Graça e misericórdia de Deus; sinalizava Jesus Cristo, o seu filho,
que faria a ligação entre TERRA e CÉU, através do seu sacrifício na cruz. O único
mediador entre Deus e os homens. Ele é a escada. Os anjos somente agem se Jesus
liberar. Somente através Dele poderemos subir os degraus da escada dimensional,
descortinar os segredos de Deus e ouvir a Sua voz.
“Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de
Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.” (Jo 1: 51)

TESTEMUNHO:
FUI TRASLADADA E NÃO SABIA.

Cerca de 21 anos atrás, pela manhã, eu estava dirigindo rápido numa rodovia para
deixar minha filha na escola e depois ir para a universidade. Havia um rapaz indo de
bicicleta na pista designada para o acostamento. Em dado momento, vi que aquele
rapaz atravessava a pista na minha frente. Pensei: “Meu Deus, vou bater nele!!!” .
Imediatamente, como um relâmpago, houve um grande clarão! Minha mente se
recompôs, olhei no retrovisor e notei que o rapaz continuava em sua bicicleta andando
tranquilamente na lateral. Fiquei confusa naquele momento e logo conclui que era
coisa de minha mente. Passei a não dar importância. Todavia, durante o culto da noite,
na igreja, o pregador entregou uma visão de púlpito:
“Deus revelou que uma irmã aqui teve um grande livramento de carro hoje, quando
estava levando sua filha para escola. Só que ela não percebeu que foi Deus quem a
livrou. Achou que era coisa da sua imaginação.”
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Estremeci quando recebi esta palavra profética, pois me lembrei do ocorrido pela parte
da manhã daquele dia.
Passaram-se alguns anos... Então, obtive mais discernimento acerca do ocorrido,
sobre essa visão que tive do homem de bicicleta atravessando a pista, na frente de
meu carro, e do grande clarão. Compreendi que se tratava da abertura de um portal
dimensional para que tivéssemos livramento.
1º degrau – ARREPENDIMENTO
O primeiro nível da subida da escada de Jacó é a pessoa se arrepender de seus
pecados e reconhecer que Jesus Cristo (Yeshua Hamashia) é o filho do Deus vivo;
que Ele veio em carne e habitou entre nós; morreu na cruz para redimir o pecador com
o seu sangue vertido na cruz ; ressuscitou, e está assentado à destra de Deus.
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e
nos purificar de toda injustiça. (I Jo 1:9)
“Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes.
Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim
chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento.” (Mt. 9:9-13)
“Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador
que se arrepende.” (Lc. 15:10)
“Deem fruto que mostre o arrependimento!” (Mt. 3:8)
“Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se
afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua
terra. (II Cr. 7:14)
“O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas-novas.” (Mc 1:15)

2º degrau – SANTIDADE AO SENHOR
Uma vez que o Cristão entende que o arrependimento o posiciona no primeiro degrau
de acesso da escada de Jacó, estará apto para subir para outro nível
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espiritual, o segundo degrau da escada: que é a santificação. “Segui a paz com todos e
a santificação, sem a qual ninguém verá o SENHOR”. (Hb.12:14)

A SANTIDADE demarca o caminho de se receber a autorização de Deus para
governar, assentando-se nos lugares celestiais com Cristo.
Deus é santo. O desejo do coração Dele é que vivamos em santidade, separados para
Ele; sem nos corromper com as coisas deste mundo, para que sejamos santos como
Ele é santo. (Lv. 19:2).
“(...) purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação
no temor de Deus”. (II Co. 7:1)
“Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade”. (Jo 17:17)

Fomos feitos Justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele assumiu o nosso lugar de pecador para
fazer justiça. Somos justificados pelo sangue vertido na cruz.
“Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós; para que, Nele, fossemos
feitos JUSTIÇA DE DEUS.” (II Co 5:21)

TESTEMUNHO:
“ERA UM LUGAR TÃO LINDO QUE PARECIA NÃO PRECISAR SAIR DE LÁ! ” –
disse a irmã.

Em várias igrejas por onde Deus tem me permitido ministrar, por vezes, o Espírito
Santo tem me conduzido a liberar o batismo com Espírito Santo e fogo, e neste
contexto, pessoas têm manifestado, imediatamente, sinais de que receberam a
impartição, sendo arrebatadas aos céus adentrando em dimensões celestiais. Às
vezes já são batizadas com o Espírito Santo, mas passam a ter experiências maiores
adentrando em novas dimensões celestiais.
Muitas recebem visão aguçada e em decorrência disso passam a ver anjos, as suas
vestes espirituais, os palácios celestiais, dentre outras experiências.
Já aconteceram também alguns arrebatamentos coletivos, em que pessoas são
arrebatadas na mesma dimensão célica; vêem as mesmas coisas, passando a fazer
parte da visão. Por exemplo:
Eu estava ministrando em um Congresso de Mulheres em Alto Caparaó/MG – Brasil.
No decorrer da ministração da palavra o Espírito Santo me orientou a dizer que
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estava abrindo os olhos espirituais das irmãs ali para que pudessem ver, por exemplo:
suas vestes espirituais, os adornos dos cabelos (pensamentos), seus assentos na sala
do banquete, anjos, e etc.
Antes de elas serem levada, em espírito, à “Sala do Banquete do PALÁCIO DAS
VESTES”, Deus me mostrou uma escada celestial. Outras irmãs viram essa mesma
escada, e além de descreverem suas vestes também viram vestes uma das outras.
Foi magnífico ouvir os testemunhos daquelas irmãs acerca do que viram nas
dimensões espirituais e de suas vestes de santidade.

Leia a narrativa desta irmã:
Eu vi uma escada linda com um corrimão a esquerda dela. Nela subiam casais. Todos
vestidos como noivos. As noivas estavam de vestidos brancos com barras que caiam
pelos degraus da escada e os noivos de fraque.
As noivas tinham adornos iguaiszinhos na cabeça. Eram arcos cheios de pedras
transparentes com a largura de um dedo.
O detalhe é que, era como se eu não andasse, e sim voasse por cima deles.
Vi que havia uma porta de vidro no formato quadrado, e suas bordas eram em dourado
cor de ouro. Os casais entraram em um enorme salão, como que de lojas. Havia anjos
e prateleiras quadradas. O meio desse salão havia um chafariz parecido com lustres
enormes, com galhos que jogavam águas dentro desse lugar.
O chão era de ouro. Brilhava muito! Reluzia... bem espelhado mesmo.
Os casais eram conduzidos a outro salão onde haviam uma enorme mesa posta. Com
talheres e jarras cor de ouro envelhecido e/ou prata ofuscada; até os pratos eram
assim.
A mesa estava forrada de tolha branca, que lembra cetim.
Todos estavam atrás das cadeiras de madeiras com encosto branco. Os detalhes das
cadeiras eram como cadeira de Rei. Na cabeceira da mesa vi um homem, cuja
vestimenta era diferente das demais, embora eu não tenha conseguido ver o rosto
dele.
Mais à frente havia uma entrada como uma porta de um castelo. E entrando lá, do
lado direito eu vi instrumentistas e anjos. E do lado esquerdo um coral. Eles estavam
fora do chão. Pareciam arquibancadas, porém não se via cadeiras; ficava mais ou
menos a dois metros do chão.
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Ali foi muito lindo, porque invés de paredes eu pude ver, claramente, que eram nuvens!
Logo à frente me deparei com outra porta como as do Castelo anterior. Entrei, e
estavam lá dois anjos. Nitidamente dois anjos! Eles seguravam uma espada dourada
cruzadas uma à outra. E atrás havia uma bola como lua clara. Percebi que ali havia
algo muito bem guardado que não podia ser revelado. As laterais continuavam sempre
de nuvens branquinhas.
Era um lugar tão lindo que parecia não precisar sair de lá!
Fiquei com meus olhos fechados por muito tempo, e temendo que aquelas imagens
saíssem de minha memória. Amei tanto esse lugar que vi que poderia descrevê-lo
horas e horas. Foi fantástico!”

3º degrau - BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO E COM FOGO.
Quando uma pessoa se converte, arrependendo de seus pecados e confessa Jesus
como seu Salvador e Senhor, ela recebe o Espírito Santo. Mas, a bíblia também diz
que devemos ser cheios do Espírito Santo e buscar os melhores dons. (At. 2:2-4, I Co.
12:11)
Algumas pessoas manifestam os dons espirituais quando líderes cristãos oram por
eles, com imposição de mãos; outras recebem o batismo do Espírito Santo enquanto
estão adorando ou orando. Não existem regras para receber. O Espírito Santo é quem
libera segundo o querer Dele, e sabe o tempo para todas as coisas. Logicamente, que
a pessoa deve desejar o batismo pedindo com fé e sinalizar a Deus qual dom ela
pretende receber, e Ele decide qual liberar. Os filhos e filhas de Deus podem
expressar e buscar ser cheios do Poder Dele.

Eu me lembro que orei e fiz propósito de acordar de madrugada, cerca de 3 anos,
pedindo o dom de orar em línguas. Já tinha recebido o dom de ciências (revelação
– sonhos – visões) e estava faminta por mais de Deus.
Certa noite eu tive um sonho profético, em que um anjo me ensinava uma frase em
linguagem celestial. Ao chegar ao culto da noite, Deus usou o pregador para revelar
que Ele havia concedido o dom de orar em línguas a uma irmã, e que ela havia pedido
confirmação no culto daquela noite. Disse também que, em virtude disso, a irmã
deveria abrir a boca e falar. Esta irmã era eu. Imediatamente, uma luz muito forte me
envolveu, e, oralizei a língua estranha.
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- Exercendo os 9 dons espirituais: Sabedoria – Fé – Ciência (sonhos, visões,
revelações) – Operação de Maravilhas – dons de Cura – Profecia – Discernimento de
espíritos – Variedades de Línguas – Interpretação de Línguas.

BATISMO COM FOGO (Mt 3:11; Lc 3: 16-17):
O Fogo é a representação da presença da glória de Deus. Também remete a juízo de
Deus (Lc 3:17); a Poder vindo do nome de Jesus; e a purificação, como se purifica o
ouro. O fogo nos purifica dos nossos pecados. (I Co. 3:13-15).
Faz parte do subir de nível, no que dizer respeito a intimidade com Deus, consentir
que o nosso caráter seja tratado por Ele. Para tanto devemos buscar ter uma vida
transformada, que evidencia o fruto do Espírito.
SÃO NOVE OS FRUTOS DO ESPÍRITO, conforme está descrito no livro de Gálatas
5:22:
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança”.

4º degrau – DONS DE CIÊNCIA: revelação – sonhos – visões.
O dom de ciência ativa o intercessor a busca de novas patentes. Este dom se
manifesta através da revelação (escuta profética), de sonhos proféticos e de visões
espirituais.
Claro que o intercessor deve procurar obter discernimento das informações espirituais
recebidas. Por exemplo, há três tipos de sonhos: sonho da alma (reflexos do cotidiano,
vividos anteriores ao sonho); sonho espiritual e profético (sinal de Deus para benção
– promessas - livramento) e sonho do inimigo (tentando manipular a mente da pessoa
em sonhos).
Para que se obtenham excelentes resultados na guerra espiritual, volto a frisar que, é
de suma importância também compreender acerca da intercessão profética, em que
o intercessor através de visão aberta adentra as regiões célicas, juntamente com os
anjos do Senhor Deus, e utiliza na guerra, armas que os anjos estão usando. Para
isso, obviamente, se faz necessário ver os anjos a fim de aprender manusear as armas
deles! Além disso, a intercessão profética propicia a abertura de portais, que é maior
do que uma porta. Quando se abre um portal, pode-se caminhar, fazer parte do que
ocorre naquela dimensão, e provocar mudanças, se necessário for.
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Parece bizarro, mas não é! Vidas têm sido libertas de cativeiros quando um intercessor
exerce a intercessão profética; dimensões têm sido mudadas, tanto em cidades,
quanto em países, quando há um intercessor disposto a obedecer. Ainda que pela fé
e sem ver! Imagine vendo! Até mesmo a natureza muda o seu curso quando há uma
ordenação em Cristo através do profeta intercessor, que ouve a voz do Espírito Santo
e coloca em prática suas ordenanças.
Já citei no meu outro livro: “TORRES DE AVIVAMENTO – Movimentando os anjos
com a Oração”, o ocorrido no JAPÃO, em 2016, quando chegamos lá e estava previsto
para o dia seguinte, através dos noticiários, a ação devastadora de um Tufão (cerca
de 250km/h), em grande parte daquela nação.
Ainda no Brasil, Deus usou uma profetisa para me dizer que eu receberia um grande
livramento quando estivesse num país da Ásia.
De posse desta palavra profética, eu e outra pastora, oramos pedindo livramento.
Deus nos instruiu através da intercessão profética. Concedeu-nos visões abertas:
víamos e executávamos o que estávamos vendo no espiritual. Juntamente com
Yeshua Hamashia, três chaves foram desativadas no poder das trevas e o tufão se
desviou 180 graus. Ou seja, voltou ao local de origem.
5º degrau – ESCUTA PROFÉTICA E VISÃO ESPIRITUAL
A ESCUTA PROFÉTICA se evidencia através da revelação que se ouve do Espírito
Santo em contato com nosso espírito; e a alma/raciocínio discerne a linguagem
celestial.
Várias pessoas conseguem ouvir a voz de Deus (revelação), tem sonhos proféticos,
porém muitas delas têm dificuldade de ter visão, por acharem que se trata apenas de
uma impressão no espírito; ou de “ser coisas da imaginação”, o que “acham que estão
vendo” (E, geralmente estão vendo mesmo).
Acontece que não se dão conta ou não discernem que para alguns, a princípio, a visão
não vem nítida. Às vezes vem com muita luz e precisa-se discernir o que está além
da luz. Para isso, necessita-se empregar o dom da fé (em parte vê, em parte ouve). É
primordial subir de nível na escada dimensional: da escuta profética para a visão,
obtendo-se um alinhamento e segurança.
À medida que a pessoa vai se entregando ao Espírito Santo e exercendo a FÉ, a visão
espiritual vai se aprimorando e se completando.
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Já ministrei em diversas igrejas do Brasil e do exterior, o dom de ciência na vida de
várias pessoas. Tem aquelas que após receberem impartição, imediatamente passam
a ver detalhes, como por exemplo, suas vestes espirituais, os anjos e o local onde
foram arrebatadas em espírito. Outras, porém, dizem estar vendo apenas muita luz, e
por vezes o Espírito Santo me arrebata à dimensão espiritual em que ela está e me
permiti ver o que ela está vendo e o que está no entorno (Ex.: jardim, Palácio, etc.).
Assim tenho a permissão Dele para conduzi-la a discernir o que está além da luz. É
como o agarrar na mão de uma criança até que ela se sinta segura em caminhar no
reino do Espírito e ir mais além sozinha. Trata-se de um aprendizado. Aprendemos a
dar os primeiros passos, a caminhar e até correr em alta velocidade nas asas do
Espírito Santo.
A VISÃO ESPIRITUAL é ver sem enxergar literalmente no físico, mas se forma a
imagem do que se vê do reino do espírito, na mente, trazendo a memória do que se
viu.
“Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura;
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. (I Co 2:14)

Para corroborar com esta explanação, vou descrever algumas funções do olho do ser
humano, com intuito de fazer uma analogia entre o olho do homem natural e o olho do
homem espiritual.
A visão natural acontece através da formação de imagens no olho humano pelo
“fenômeno físico de refração, em que a luz sofre desvios ao mudar de meio. O olho pode ser
considerado um instrumento óptico. (...) No fundo do globo ocular está a retina, que é sensível
a luz. As sensações luminosas captadas e projetadas sobre a retina são enviadas ao cérebro
pelo nervo óptico (...) Conseguimos enxergar os objetos de modo nítido porque a imagem
deles forma-se sobre a retina”.
(<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/olho-humano-um-instrumento-optico.htm>)
“Toda a luz projetada na retina é decomposta e transformada em sinais elétricos. Eles
seguem, então, pelo nervo ótico e são decodificados na parte de trás do cérebro, o córtex
visual, que reconhece as cores e as formas, além se sobrepor as imagens dos dois olhos e
perceber movimentos. O córtex visual ainda funciona `as vezes de arquivo, guardando as
imagens na memória e combinando-as sempre que necessário (...)”
(<https://super.abril.com.br/saude/um-jogo-de-montar-a-visao/>)
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Embora eu seja leiga neste assunto, no que concerne explicar sobre o processar da
visão natural, buscarei esclarecer como ocorre a visão espiritual, tendo com
embasamento a definição acima, e também mediante o que tenho discernido até aqui,
em arrebatamentos de espírito.
Jesus é o Sol da Justiça, cuja luz reflete na vida do cristão. E quando a Sua luz brilha
em nosso espírito, o nosso olho espiritual, através da retina, capta a luz Dele e envia
para nosso cérebro. A sua presença de Luz (imagem) forma-se sobre a retina
espiritual; bem como a imagem do que o Espírito Santo nos permite enxergar no reino
do espírito; como os seus anjos, por exemplo. Ou seja, as informações do reino do
espírito (dados de dimensões além das três dimensões que o olho humano vê) são
captadas pelo olho de nosso corpo espiritual e passadas para o cérebro.
E quando estamos conectados totalmente ao Espírito Santo e em comunhão com Ele,
pode-se dizer que ocorre uma fusão entre o espírito, a alma (intelecto/raciocínio) e o
corpo.
“E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo,
sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”.
(I Ts. 5: 23)

De igual modo, quando se procura, gradativamente, maior comunhão com Deus,
submetendo-se ao Espírito Dele, é possível vivenciar a PLENITUDE do Espírito Santo,
e ter visão de águia.

*Obs.: A águia tem uma visão muito apurada. Ela enxerga cerca de 2 a 8 vezes mais que a
visão humana.

No sentido figurativo, a pessoa com visão de águia no mundo espiritual enxerga mais
além, tem visão aguçada.
Ao aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, a pessoa recebe também o Espírito
Santo. E a unção do Espírito Santo, que já está dentro do convertido a Cristo é
manifestada através dos dons espirituais; quando ativada por uma autoridade
espiritual, ou pela própria pessoa que obtém um nível de intimidade com Deus, a qual
viabiliza essa ativação dos dons.
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Mover-se no reino do Espírito Santo remete a romper em fé, com sabedoria,
conhecimento e entendimento sobre o funcionar estrutural e dimensional dele. Esta
ativação muitas vezes requer aperfeiçoamento.

TESTEMUNHO I:
VISÕES INCOMPLETAS.
Eu me lembro que, as primeiras visões que eu tive eram sempre voltadas para muitas
pedras preciosas (*meus irmãos da igreja discerniam que se tratava de dons
espirituais). E algumas eram incompletas e eu ouvia que elas precisavam ser
aperfeiçoadas. Mas eu era tão criança espiritual que não alcançava esta parte.
Pensava que, se Deus é perfeito, então por que a visão tinha que se aperfeiçoar?!
Como o tempo eu passei a entender que a questão era comigo e com minha alma. Eu
ainda estava sendo gerada no Espírito Santo. Os sonhos proféticos vinham perfeitos,
mas as visões não.
Mas, à medida que fui buscando maior intimidade com Deus e me entregando
totalmente a Ele, recebi visão aguçada e alcancei novos dons espirituais.
Dediquei-me ao jejum, oração, madrugadas, leitura a palavra, a obediência; negando
meu eu e por diversas vezes os meus próprios projetos de vida, quando o Espírito
Santo me dizia o contrario.
Até que arrebatei o coração do Pai e Ele me mostrou o seu dedo, quando eu voltava
de uma madrugada na igreja. Fiquei tão vislumbrada que ao chegar a minha casa fiz
a seguinte oração:
- “Pai, tudo o que o Senhor tem mostrado aos seus profetas na face da terra permitame ver!
Deus se agradou tanto desta oração que por consequência me arrebatou aos céus,
por diversas vezes. Foram tantas visões no decorrer dos anos que, posteriormente,
Ele me autorizou escrever muitas delas em livros. Além de liberar patentes de nações
e de governo, para que eu possa propagar os projetos de Avivamento decretados por
Ele, durante as Assembléias Solenes e Concílios Celestiais dos anjos.
Dando continuidade, algumas coisas no cotidiano podem desviar o foco do cristão,
fazendo com que sua visão espiritual seja limitada, em decorrência até mesmo de
acomodação e pouca busca. Muitos não se empenham por ver mais além. Com isso,
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podem apresentar, por exemplo, visão turva, cegueira e miopia espiritual, e não se
dão conta disso. Conhecem o projeto de salvação, confessa Jesus como Salvador;
contudo, estão sempre tomando leite, não se adéquam a alimentos mais sólidos, pois
vive apenas uma vida religiosa; muitas vezes segundo padrões e doutrinas humanas.
“(...) não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém (...) sede (...) contudo, adultos
quanto ao entendimento”. (I Co 14:12).

Viver segundo o espírito (estar em Cristo) requer maturidade, aprendizado e esforço.
“Pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento; e, se sentis alguma coisa
de modo diverso, Deus também vo-lo revelará.” (Fl 3:15)
“E buscar-me-eis e me achares, quando me buscardes com todo o vosso coração.” (Jr. 29:13)

Para complementar, um exemplo propício acerca da visão espiritual são os daltônicos.
Eles enxergam exatamente os mesmos objetos que as outras pessoas, contudo, por
causa da retina deles ter uma deficiência não são capazes de decodificar
determinadas cores. (Cientificamente é chamado de discromatopsia). Os daltônicos
enxergam o mundo mais cinza do que o nosso. Então, o mesmo objeto que nos traz
uma informação, para eles é decodificado de outra maneira.
Ainda para ilustrar, outro exemplo são os computadores, que na maioria deles fazem
a leitura dos arquivos em sistema binário. Nesse sistema binário todas as quantidades
se representam com base em dois números; tudo ele transforma em zero e um (0 e
1). Cada informação que ele tem é transformada nesses códigos. Por exemplo,
quando se vê uma imagem na tela do computador, está se vendo uma foto na tela de
fundo, que pra pessoa é apenas uma foto, mas para o computador é um monte de
números, na maioria deles tudo 0 e 1. E quando se pega os arquivos de um
computador e coloca num pendrive e joga num outro computador e esse tiver o mesmo
sistema, que é o software, ele é capaz de decodificar aquela mesma linguagem do
primeiro computador para o segundo computador.
Então, quando a pessoa adentra nas dimensões espirituais ela tem acesso aos
códigos celestiais e assim pode passar a ter visões.
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As coisas foram criadas e são sustentadas pela palavra de Deus; que é o código
binário da existência. Assim, tudo que se enxerga no mundo espiritual é tudo palavra
de Deus. Mas, nós temos um software para poder decodificar essas informações no
mundo natural. Enxergamos os objetos, plantas, pessoas... E devido todas essas
informações em nossa mente, por causa da nossa capacidade, que é o nosso sistema,
somos capazes de entender o mundo real. De tal modo, quando alguém acessa o
“software do mundo espiritual” ele também é capaz de fazer a leitura, de outro código.
Idêntico ao que ocorre com o daltônico, uma pessoa igual a nós, mas que enxerga
numa forma diferente, num mundo mais cinza, por exemplo, quem tem a visão
espiritual tem um software diferente, um plus a mais. É capaz de enxergar tudo que já
está diante de seus olhos, mas com uma percepção de longo alcance.
Vale lembrar que, o acesso as informações do mundo espiritual se dá através de Jesus
(o seu sangue que foi vertido na cruz é a senha de acesso às dimensões dos céus),
e se concretiza quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo; e os dons se
manifestam, mediante a vontade Dele.
Concernente ao dom de ciências (sonho – visões – revelações) é importante buscar
também o dom de discernimento e o dom da fé, para crer e decodificar a mensagem
espiritual. Além de exercer e buscar aperfeiçoamento diário dos dons recebidos.
Ainda trazendo para o contexto espiritual, como uma forma de reforçar o que tenho
comentado, quando a pessoa tem dificuldade de ir mais além, e por vezes, não vê
com tanta clareza, ou vê em parte, ou tem uma sensação de ser apenas uma
impressão no espírito (o que pode até levar a pessoa achar que é imaginação da
mente dela), deve-se buscar o aperfeiçoamento da visão espiritual. E esse
aprimoramento se dá através de maior entrega ao agir do Espírito Santo procurando
ouvir a Sua voz.

TESTEMUNHO ll:
DEUS LIBEROU UM APERFEIÇOAMENTO NA RETINA ESPIRITUAL DE UMA
IRMÃ .

Esta irmã disse-me que tinha visão espiritual, porém enxergava tudo preto e branco,
e isso a incomodava. Imediatamente toquei nos olhos dela e pedi ao Pai que liberasse
as cores em sua visão espiritual, e logo recebi a revelação e falei que ela iria ver cores
e detalhes.
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A palavra profética liberada se alinhou ao nosso tempo ainda na torre. Ela passou a
ver em cores, com detalhes, além de adentrar na dimensão em que a pastora dela
estava arrebatada em espírito, vendo grande parte do que a pastora narrava sobre o
que estava vendo. Foi muito lindo!

TESTEMUNHO III:
UMA SIGLA PROFÉTICA PARA A NOIVA.

Há mais de 14 anos atrás, quando aconteceram as minhas primeiras experiências de
arrebatamentos de Espírito, eu me lembro que eu fui ao monte com irmãos de uma
igreja no triângulo mineiro em MG/Brasil, e lá Deus aguçou a minha visão espiritual,
além de conceder-me escuta profética acentuada.
Em dado momento, próxima a uma árvore, uma voz me chamando do alto, ecoou:
- SAIGDA.
Estremeci. Olhei novamente para o alto acima daquela árvore, e ouvi outra vez:
- SAIGDA.
Ao me chamar pela segunda vez, entendi que era Deus-Pai falando comigo. Ele me
disse sobre meu chamado às nações, sinalizando-me algumas promessas de bênçãos
futuras sobre meus filhos e posteridade.
Ao ouvir este nome SAIGDA, achei no momento que Deus havia trocado meu nome.
Ou que seria meu novo nome na eternidade. Porém, mais tarde, a revelação veio
através de uma missionária:
SAIGDA é uma sigla para a noiva de Cristo. SAI para o Grande Dia do Avivamento.
Esta sigla eu descrevi em outros livros meus e dou testemunho em igrejas sobre
este convite feito pelo Pai.
6º degrau – VISÃO ABERTA
Visão aberta: trata-se de uma visão espiritual avançada (geralmente com os olhos
abertos). É uma CAPACITAÇÃO concedida por Deus para que a pessoa possa
ENXERGAR o mundo espiritual (tanto em dimensões do Reino da Luz, quanto das
trevas) INTERAGIR com ele, FAZENDO PARTE DA VISÃO, em contato com seres
angelicais. Essa interação propicia conquistas para o reino dos céus (juntamente
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com os anjos de Deus) e pode PROVOCAR MUDANÇAS DIMENSIONAIS com
reflexos no mundo físico.
Vale salientar que, ter VISÃO ABERTA é de suma importância para se exercer a
INTERCESSÃO PROFÉTICA.

*Obs.: Tenho repetido algumas frases, propositalmente, objetivando declarar que
merecem ser consideradas, pois são CHAVES para se alcançar maiores níveis de
familiaridade com Deus.

Ter escuta profética e visão aberta também contribui para que se possa discernir
informações advindas do mundo espiritual. Logicamente que, o dom de discernimento
é um entre os outros dons do Espírito Santo; que são nove. (I Co 12: 1-11)

PROFETAS TRANSFORMADOS PELA PALAVRA DE DEUS - COMO DISCERNIR
A FALSA PROFECIA?

Encontramos episódios bíblicos que demonstram situações ocorridas entre profetas
de Deus e falsos profetas. Dentre esses episódios pode-se mencionar o que está
escrito no livro de Jeremias 28.
O profeta Jeremias profetizou destruição e exílio de 70 anos para o povo de Deus.
Uma punição pelos pecados deles. Seus prenúncios proporcionaram rejeição por
parte do povo e dos sacerdotes, e oposições de falsos profetas (Jr 26:1-32).
No capítulo 28:1 -17, vemos, claramente, o falso profeta Hananias confrontando
Jeremias com uma falsa palavra que contradizia a destruição final de Jerusalém,
(conforme fora profetizado, anteriormente, pelo profeta verdadeiro)..
O cuidado que devemos ter ao ouvir uma determinada profecia é sondar o Espírito
Santo de Deus antes de dizer amém. Isso porque, a falsa profecia é entregue como
se fosse autenticada por Deus. O falso profeta diz que foi Deus quem mandou falar.
Precisa-se estar muito ligado em Deus para discernir o que procede e o que não
procede de Dele. Por um pequeno deslize o profeta verdadeiro também pode erra,
deixando sua alma passar na frente do espírito ao entregar o dom.
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Obs.: Eu me lembro que eu estava num monte orando com outros irmãos, um pastor
veio até nós e me entregou uma profecia (que era de Deus). Ele não sabia que eu
estava com um propósito de nove dias, naquele monte, e que um dos pedidos era a
consumação de meu chamado às nações, pois assim Deus havia levantado profetas
para falar comigo. E naquela noite o meu passaporte estava no bolso e era o último
dia de propósito. Pois bem, o profeta disse que eu tinha um chamado para ir a vários
países e que o primeiro país seria os “EUA.” (Enquanto ele falava Deus me concedia
uma visão; e nela o avião ia para a Europa). O discernimento veio para mim: o primeiro
país não será os EUA. E realmente não foi. Foi para a Rússia (Europa Oriental – Ásia).
O que aconteceu então? Por que o profeta errou, se a visão era da parte de Deus?
Provavelmente, na interpretação do que estava vendo. Ao ver o mapa celestial errou
ao assimilar com o mapa terrestre.
O profeta está sujeito a sua visão de mundo e ao seu repertório de vocabulário.
Toda profecia deve ser balizado na palavra. E é primordial o cristão buscar o dom de
discernimento de espírito.
“Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os
espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo”. (I Jo.
4:1)
“Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus,
que vos outorga o seu Espírito Santo. O Cristão deve agir com amor”. (I Tess. 4:8)

7º degrau – ADENTRANDO E FAZENDO PARTE DA VISÃO.

A visão espiritual era algo notório na vida do apóstolo Paulo. Veja o que ele diz no
livro de Atos 26:19: “(...) não fui desobediente à visão celestial.”
Quando Deus lhe abria os olhos espirituais, Paulo obedecia aos comandos liberados
por Ele através de revelações e visões, e se esforçava para que se cumprisse no
físico, o liberado no profético. Quando se cumpre no mundo natural o sinal profético
dado pelo Senhor, ocorre um alinhamento entre os dois tempos.

TESTEMUNHO l:
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Quando pensei que não daria, me apropriei das palavras de Paulo (...): “Não
serei desobediente à visão celestial”.

Conforme descrevi no início deste livro, profetas me entregaram profecias sobre ele
mesmo sem saber que eu estava escrevendo-o. Inclusive uma profetisa falou-me
sobre experiências que teríamos nos EUA, dentre as quais obteríamos informações
da parte de Deus a serem aplicadas durante a Conferência de Intercessores II:
Guardiões da Noiva, neste ano de 2019. E isso me gerou mais fé, pois o Senhor já
havia ministrado em meu coração o tempo em que eu lançaria este livro; que seria
nesta Conferência. Alem do mais, quando a profetisa me enviou o áudio com as
revelações, eu estava nos EUA e já havia dando início aos escritos deste livro,
preparando o esboço dos assuntos e alguns testemunhos a serem discorridos.
E se cumpriu.
Devido muitos encargos familiares e ministeriais, como cumprimentos de agendas, eu
tive que me esforçar bastante para dar conta. Por vezes, ficando até de madrugada
escrevendo... No entanto, quando pensei que não daria, me apropriei das palavras de
Paulo, que me sobreveio como um alerta de Deus. E ainda que me custasse algumas
noites de sono sem dormir, decididamente eu declarei: “Não serei desobediente à
visão celestial.”

Cabe salientar também que, às vezes a visão é concedida como um sinal de alerta
devido à ação do poder das trevas, e por isso devemos nos esforçar para que ocorram
mudanças e/ou desvios dimensionais. Recebemos esta autoridade em Cristo, no
poder do Seu sangue, para provocar essa mudança. Temos uma herança espiritual;
somos co-herdeiros com Cristo Jesus.
Ex.: Quando o Senhor mostra uma criança saudável, mesmo antes de nascer, mas os
médicos sinalizam problemas na gestação que indica, por exemplo, uma anomalia, os
pais cristãos poderão ficar indecisos, no dilema se crêem na visão profética ou no
diagnóstico médico. Entretanto, deverá exercer a fé e crer que Deus mostrou
perfeição.
Muitos deixam a benção passar por se conformarem com a “vontade de Deus”
(religiosidade). Logicamente, que num caso como esse, é primordial buscar
estratégias de guerra e entender em Deus, o motivo da desordem. Algumas vezes, o
inimigo pleiteia a enfermidade devida iniquidades dos pais, ou mesmo geracionais. E
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para tanto precisará guerrear e repreender com intuito de trazer à realidade a
promessa de Deus.
Quem nos ensina a orar para provocar mudanças dimensionais no reino do espírito é
o próprio Espírito Santo.
Quando seguimos a visão profética tudo se converge para o alinhamento do Kairós
(tempo de Deus) com o Chronos (tempo do homem natural). Ou seja, ocorre uma
fusão entre os dois tempos, o que propicia a manifestação visível no mundo físico
trazendo a existência, o profético.

TESTEMUNHO lI:
FORJADOS, NA PRÁTICA, PELOS SINAIS DO PROFÉTICO.

Para a glória de Deus e edificação dos leitores, deixo registrados dois episódios que
nos ocorreram e durante o processar deles nos causaram muita dor, angústias e
indecisões; e por vezes a fé oscilava.
Temos duas netas que apresentaram indícios de anomalias no cérebro.
A primeira que nascera com seis meses de gestação, apresentava sinais que dava a
entender ser hidrocefalia, devido ao tamanho do cérebro que indicava ser maior que
os padrões de normalidade.
Embora com indícios já sinalizados por médicos, orávamos com muito fervor, com
embasamento no que o Espírito Santo me concedera em uma visão, na qual eu via a
criança com cerca de 4 anos dançando na igreja. Era uma criança saudável.
Ao ser declarado a possível anomalia, mesmo vendo sinais na conduta da criança,
que demonstravam não seguir padrões normais, nós optamos por crer na visão
profética e clamar por intervenção divina. Não aceitávamos tal maldição.
Foram vários dias de clamor e subidas ao monte.
Certa noite de propósito no monte, O Senhor levou três pastores onde estávamos
orando. Um deles tocou no pai da criança (sem saber do motivo de ele estar ali) e
declarou a cura da filha dele, imediatamente.
Exatamente no momento da liberação da palavra de cura, os caules e folhas das
árvores se acenderam como prata, literalmente no físico; além disso, ouvíamos galhos
de árvores quebrando. Ocorreu uma mudança dimensional naquela noite. Ao ser
liberado a cura, o anjo de operação de maravilhas visitou a mãe que estava na minha
casa com a filha no colo.
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Quando fizeram a ressonância magnética, as imagens apresentavam não ter mais
evidência de hemorragia intracraniana e nem lesão progressiva, constatado após a
oração no monte onde foi decretado a palavra de cura. E a partir daquele dia, a
criança com cerca de nove meses de idade, que era equiparada a um recém
nascido, com baixa desenvoltura física, surpreendentemente, passou a ter mais
agilidade nos movimentos e mais percepção cognitiva, compatível com a idade dela.
Já a segunda neta que nascera há quase 10 anos depois, por três vezes, ao realizar
a ultrassonografia, num hospital público de grande referência, não se pôde obter
com precisão a medida do cérebro dela, o que indicava possível microcefalia. Pois, o
tamanho da cabeça da criança parecia estar menor do que se esperava.
Embora os médicos não afirmassem com certeza, deixavam uma alerta. Uma das
médicas me disse que suspeitava de anomalia, porém só poderia afirmar com
precisão, se a criança teria microcefalia ou não, depois do nascimento. E, se
realmente as suspeitas se consolidassem, possivelmente a criança poderia
apresentar sintomas, como: retardamento cognitivo; atraso de fala; deficiência visual
ou auditiva; baixa estatura; dentre outros problemas.
Imagina a aflição de meu coração... Minha filha estava internada, gravidez de alto
risco, e como se não bastasse, a criança poderia nascer com essa anomalia.
A minha indagação era saber o porquê desta legalidade?! Que iniquidade era essa
que dava autorização para o inimigo tocar na formação do cérebro das duas netas?!
Quando a última ultrassom foi realizada e constatou novamente as mesmas
incertezas, voltei para casa angustiada, e sem força para orar.
A fé oscilava... (minha filha permanecia internada). Então, chamei o pai da primeira
neta (atualmente pastor), para orar comigo. Eu disse a ele, que assim como o Senhor
havia liberado o anjo para curar a filha dele, ele tinha autoridade para orar pela minha
outra neta. E que eu estava tão agoniada que não tinha força mais para clamar a
Deus. Quem sabe Deus poderia ouvi-lo e enviar novamente o anjo da operação de
maravilhas, para tocar na criança dentro do ventre da mãe, naquele hospital.
Ajoelhamos e passamos a interceder clamando por misericórdia e perdão a Deus,
suplicando que banisse toda raiz de iniquidade.
Em dado instante tivemos a mesma visão espiritual: “Víamos o anjo no hospital
tocando no cérebro da criança”. Ouvimos um barulho: “Poc!”
O pai da primeira neta, disse:
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- “Pronto, o anjo já foi lá; a cabeça acabou de crescer”.
Ficamos vislumbrados!
Inundou dentro de mim uma certeza e uma alegria tão grande, de que a criança
nasceria sem microcefalia, que ao me levantar já cantava o cântico da vitória!
“Há alguma coisa impossível para o Senhor? (Gn 18:14)

A intercessão nos move no profético. Novamente, refletindo a cerca da declaração do
apóstolo Paulo: “(...) não fui desobediente à visão celestial”, é relevante dizer que,
vivenciamos esses dois episódios e tomamos posse das bênçãos mesmo antes de
contemplarmos com os olhos físicos a consolidação da operação de maravilhas.
O apóstolo Paulo nos deixa esse legado de intimidade com Deus movendo-se no
profético. Logicamente, quando Deus concedeu a visão a Paulo foi para que ele
cumprisse os propósitos Dele de evangelismo na terra.

TESTEMUNHO lII: (Pastora de Goiás- Brasil):
SUBI AS ESCADAS CELESTIAIS. O LEÃO ME ATRAIU...

NO mês de setembro de 2018, o Eterno nos permitiu ministrar numa Conferência em
Goiás, intitulada como: CÉU NA TERRA. E foi mesmo. O Espírito Santo operou
tremendamente. Houve batismo com o Espírito Santo (inclusive de criança tendo
visões e orando em línguas). Outros foram arrebatados em espírito a dimensões
celestiais e tiveram visões parecidas com a que eu narrei.
Por exemplo, falei enquanto ministrava, acerca de uma visão em que eu via descendo
sobre o altar da igreja uma cachoeira de águas de ouro. Algumas pessoas viram e
narraram a mesma visão (inclusive uma criança). E LITERALMENTE, no sábado, um
dos adoradores narrou que descia muito pó de ouro, (no local da visão da cachoeira
de ouro) ao ponto de serem atraídos a estenderem as mãos para pegar.
Certamente Deus, na sua infinita misericórdia olhou para nós naqueles dias... Foram
três dias de ministrações nessa Conferência. Muita movimentação de anjos... Uma
alegria imensurável! Começou numa sexta-feira. Já no final do culto de domingo a
pastora do ministério foi arrebatada em espírito. Uma experiência fantástica com o
Leão da Tribo de Judá.
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Vale enfatizar que, a igreja se preparou em intercessões e jejum para essa
conferência.
Mas, antes de deixar registrado aqui este arrebatamento que muito nos impactou
quando ouvimos, eu vou retroceder à tarde daquele domingo:
Quando eu e a Pra Laerce estamos no hotel discorrendo acerca de sinais que o
Espírito Santo havia nos liberado sobre o culto da noite. Como foi nos dado a
incumbência de ministrarmos juntas, mediante os sinais, decidimos que a pastora
ministraria a palavra e eu faria conexão para o fechamento, sem fugir do assunto.
Enquanto orávamos no hotel, a Pastora teve uma visão das orlas do vestido de
Yeshua (Jesus).
O Espírito Santo nos levou a um quebrantamento e a visão continuou... Passei a ver
também e a adentrar na visão.
Tivemos alguns direcionamentos preciosos sobre o que estava no coração do Pai
acerca do culto de encerramento da Conferência: CÉU NA TERRA, na noite daquele
domingo.
O Senhor Espírito Santo havia revelado a Pra preletora da noite a palavra sobre o
TRONO DE DEUS (Ap.4). E durante o culto, Ele clareou ainda mais para mim:
- “Quando você for ministrar diga a minha igreja que permitirei que alguns sejam
arrebatados, adentrarão na visão que lhe mostro e verão o que João viu.”
Passei a ver duas dimensões. A primeira na atmosfera da adoração da igreja. Anjos
ao redor... pessoas de vestes novas...recebendo adornos... Mas, no meio da igreja,
na dimensão celestial havia uma escada. Alguns subiam para a outra dimensão
através das escadas; outras através dos elevadores célicos.
Na dimensão acima estava o “Trono de Deus”, no “Palácio Real do Céu”, que dá
acesso a outras dimensões.
Segue o testemunho da Pastora de Goiás:
Após a Pastora Laerce ministrar Apocalipse 4 e nos dizer que como Jesus chamou
João a subir para que Ele o mostrasse as coisas que viriam a acontecer, a Pastora
Uleidice teve uma visão de um Rio de ouro que saía do altar. Pessoas correram até
mim para relatar que tiveram a mesma visão no dia anterior, uma criança e um levita
haviam visto este mesmo Rio saindo do altar.
Então como quem mergulha neste Rio, eu me prostrei no chão e vi um Leão lindo!
Sua juba era de um marrom bem escuro, semelhante aos leões africanos, e Ele se
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aproximou de mim. O meu corpo estremeceu tanto, que eu achei que não daria conta
de parar de tremer. Então eu olhei nos olhos Dele e sem palavras minhas ou Dele,
entendi que Ele me chamava para segui-lo.
De repente no altar eu vi uma escada imensa, muito larga, e seus corrimãos eram de
ouro e todo trabalhado. A escada era um tapete ou um carpete todo vermelho, e o
Leão majestosamente começou a subir, visualizei uma coroa em sua cabeça. E me
sentia tão atraída por Ele!
Eu aos pés da escada e o Leão já lá bem em cima, me senti constrangida a buscar a
bandeira do Novo Gama. Creio que nesse momento, como alguns relatos da Pastora
Uleidice, eu tomei a condição de Noiva de Cristo, e disse:
- “Eu subirei, mas não sozinha, eu levarei o Novo Gama comigo.”
E no físico eu pedi a Bandeira e quando fechei novamente os olhos, eu me vi no
Espírito outra vez aos pés da escada com a bandeira de minha cidade nas mãos, e
comecei a subir.
Eu estava com muito temor! O Leão permaneceu parado aguardando eu subir,
sentado próximo a um Trono.
Quando eu cheguei ao alto da escada havia uma campina bem verde, eu não consegui
enxergar o final daquele lugar; para traz era uma escada majestosa, mas no topo era
esse campo verde. E me lembro até após a visão, a Pastora Uleidice em minha casa
dizer para eu mergulhar mais, pois Deus iria me mostrar mais do Reino, A impressão
que tive é que havia um algo mais além daquela escada, mas Ele me levou há um
campo verde de aparência simples. Talvez, não sei, mas pode ser a
representatividade do Centro-Oeste, o Cerrado, que é forte a agricultura, e é marcado
por Campinas verdes.
Enfim, eu estendi a Bandeira sobre aquele campo verde e disse ao Leão:
- Ruge... Ruge... (Interessante que eu estava revestida da autoridade que já havia
recebido na Torre de Oração da igreja ao ir a Cidade dos Profetas, conforme
ministrado pela Pastora Uleidice).
E eu continuei: - Ruge... (Com autoridade de profeta ordenando ao Leão para rugir).
Ele me olhou com amor, e se levantou. A bandeira estava próxima aos seus pés ou
patas. Então, ao levantar-se de sua posição Ele subiu na bandeira e deitou
exatamente onde há um desenho de um boi que representa principal fonte de renda
do Estado de Goiás, a pecuária. Ele deitou sobre a Cidade e nesse momento olhou
para mim, como Noiva, com tanto amor, tanto amor... e me disse:
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- Ruge você...
- Ruge você...
Meu corpo físico estava numa tão forte eletricidade, a minha respiração ficou muito
ofegante, e eu pensei que não iria suportar tamanha experiência. E movida na unção,
recebida na Cidade dos Profetas, subi a igreja e descrevi a visão. Nunca em tempos
anteriores eu faria isso, sou muito introspectiva, muito temor das coisas de Deus. Mas
fui impulsionada a fazer.
Quando eu terminei de relatar fui tomada de glória e não pude continuar. A pastora
Uleidice se aproximou e mandou que eu rugisse, porque eu estava dentro do Leão.
Interessante que quando vi o vídeo desse culto, desse momento em que relatava a
visão, senti que eu deveria ter obedecido ao Leão e rugido, mas me contive.
E compreendi totalmente que o Leão está dentro de mim e Eu Nele, que como Noiva
eu devo rugir sobre essa Cidade, pois Ele próprio estará rugindo. Ou seja, o que eu
declarar, vai acontecer, pois eu estou no Senhor e Ele em mim.
8º degraus – TELETRANSPORTE CÉLICOS
Certamente à proporção que se procura maior conhecimento de Deus, maior será a
manifestação do Seu poder em nós. Há muitas pedras preciosas, tesouros
escondidos, nos aguardando. A noiva precisa gerar o avivamento, para que se
cumpram a sua missão na terra, segundo os desígnios do Pai.
Costumo dizer que podemos ter acesso às regiões célicas subindo os degraus da
escada dimensional, que dá acessibilidade a entrada do Portal Eterno, cuja senha é o
sangue de Jesus Cristo.
Traçando uma forma figurativa, cada degrau a se subir indica um esforço pessoal e
necessário de busca. Ex.: jejum – oração – madrugada – leitura a palavra – adoração
– vigilância - dentre outros propósitos de consagração e santificação. E neste
processo os anjos sobem e descem trazendo respostas da parte do Grande Eu Sou.
No entanto, entendo que é possível adiantar esse procedimento, quando se acelera a
maneira de atrair a presença de Deus. Uma das respostas é quando o Espírito Santo
liberar senhas e códigos de ingresso aos ELEVADORES celestiais.
Os elevadores celestiais levam profetas ao acesso dos TELETRANSPORTES célicos.
Um veículo um tanto quanto futurista para os terrestres, porém, comum nas regiões
celestiais onde transitam os anjos.
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Aprendi nos arrebatamentos de espírito que, para se obter permissão aos
teletransportes do céu se faz necessário a emissão de muita luz. Ou seja,
dependência total de Jesus Cristo (a Luz do mundo – a única senha de acesso às
dimensões é o poder do sangue Dele), em unidade absoluta com Ele.
“Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e
faremos morada nele.” (Jo.14:23)

Como explicar o teletransportes célico, possível para Deus?
Não consigo encontrar palavras no meu repertório que expliquem tal magnitude. Mas
posso dizer que remete a uma força atrativa que nos conecta a Deus. É como se um
fleche de luz envolvesse o profeta escondendo-o Nele; e instantaneamente o
abrangesse na Sua própria energia, manifestando assim uma força única.
Em espírito, o acesso aos teletransportes se dá através de senhas e códigos liberados
por Deus, evidenciados por patentes e ministrações de anjos que exercem funções
específicas, nas dimensões de atuação da tecnologia celeste.
Essa tecnologia celeste dá acesso a dimensões espaciais distintas, no reino do
espírito, com informações que subtende serem mais rápidas que a velocidade da luz.
“Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida
que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por
mim”. (Gl 2:20)

Obs.: A ciência tem avançado nos últimos anos e já se tem falo nos teletransportes
quântico, sendo colocadas em prática teorias, surgido especulações e experimentos;
mas ainda não se conseguiram teletransportar objetos e nem pessoas.

TESTEMUNHO:
ACESSO AOS TELETRANSPORTES CÉLICOS – conexão para diversas
dimensões.

Estava orando na Torre de minha casa, quando tive uma visão aberta:
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Através de um elevador de conexão entre a dimensão da terra com os céus, fui
conduzida até uma Base dimensional suspensa no universo, onde havia anjos
trabalhando. Havia várias portas que davam acesso a salas interligadas a dimensões
de continentes e países da terra. E a parte da frente daquela base era transparente,
com um formato de um meio círculo, de forma que poderia ver o universo. Havia um
local especifico cheia de computadores futuristas e telões de imagens.
Dali, mediante liberação de códigos de acesso eu adentrava, em espírito, em
determinados elevadores. E como um relâmpago, eu era teletransportada para
continentes da terra, em determinados países. Era como se acontecesse um
entrelaçamento entre o meu corpo espiritual com aquela Luz, que imediatamente me
envolvia e como um relâmpago já me encontrava em outra dimensão.
Por algumas vezes ao ser teletransportada no profético, do Brasil para outro país,
minha mente gravou bem o espaço e paisagem do lugar. E ao pisar no território destes
países, literalmente no físico, pude certificar que já havia visto aquelas paisagens
antes, em arrebatamentos de espírito.
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CAPÍTULO III

RECONHECIMENTO DOS ANJOS
------------------------------------------------------------------------------------A cada arrebatamento de Espírito um novo aprendizado. E com o passar dos tempos,
alguns discernimentos obtive ao observar determinadas visões profundas. Dentre
elas, tornou-se perceptivo algumas reincidências como, por exemplo, ações dos anjos
em relação à determinada pessoa, conforme o chamado e patente nitidamente
evidenciada nelas.
Averiguei, através de arrebatamentos de espírito de várias pessoas, ocorridos em
igrejas ou na Torre de Oração de minha casa, que ao narrarem os tipos de anjos que
as conduziam nas dimensões espirituais, eles tinham ligação com o chamado
ministerial delas. Por exemplo: Pessoa com chamado para guerrear geralmente vê e
tem afinidade com anjos de guerra e são arrebatadas ao Palácio das Armas
espirituais. Em visão aberta, manuseiam espadas, lanças, bolas de fogo, escudos,
dentre outras armas espirituais.
Outro exemplo claro, é a pessoa que tem chamado às Nações. Ao adentrar nas
dimensões celestiais vêem anjos de Nações e na maioria das vezes são conduzidas
ao Palácio das Nações, ou a algum país da terra.
Vale frisar que, mesmo no chamado às nações têm algumas diferenciações,
dependendo da Patente. Existem aqueles que têm patentes e reconhecimento dos
anjos de nações apenas para determinado continente, e outros não. Em contrapartida,
tem os patenteados para os cinco a seis continentes da terra, sendo reconhecidos
pelos anjos que atuam nestes continentes; quer seja através dos anjos de guerra ou
de governo, por exemplo.

-> COMO SABER SE A PESSOA TEM PATENTE E COMO SER RECONHECIDO
PELOS ANJOS.
Muitas pessoas me fazem este tipo de pergunta:
- Como saber se o anjo me reconhece?
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Bem, primeiramente, a patente somente é colocada em nossas vestes espirituais
mediante autorização do Espírito Santo. Não tenho uma receita exata do momento em
que ela possa ser liberada, a não ser quando se pode ver através de visões espirituais.
No entanto, mesmo perceptível aos sinais, se faz necessário um tempo de
alinhamento entre o profético e o mover-se no mundo físico.
Para corroborar: O fato de se ve no profético a patente de alguém, enquanto se estar
orando em prol da sua vida, como a de um pastor, por exemplo, não quer dizer que
imediatamente ele será um pastor. Toda promessa passa pela prova do tempo da
preparação e do alinhamento entre o Kairós e o Chronos.
Uma vez revelado, pode-se discernir que já ouve o reconhecimento dos anjos
correlacionados com as devidas patentes, no reino do Espírito. Entretanto, é relevante
ressalvar que, há todo um trabalhar dos anjos até que ocorra a concretização do
chamado no reino físico/terrestre.
Algumas patentes se evidenciam quando autoridades eclesiásticas percebem o
chamado da pessoa e liberam unção. Deus levanta mentores para preparar o caminho
da trajetória do chamado profético; propiciando maturidade espiritual aos filhos Dele.
Aprendi acerca do reconhecimento dos anjos através de vários arrebatamentos aos
céus. Estava em viagem missionária com meu esposo para o Mato Grosso do Sul –
Brasil enquanto esperava uma conexão, e o Espírito Santo me concedeu uma visão
profética:
“Eu me encontrava no aeroporto de Guarulhos-SP, em conexão para o CANADÁ. Eu
tinha uma pequena mala e sobre ela estava a bandeira desse país. Em menos de um
ano, depois desta visão, eu e meu esposo recebemos as passagens para
ministrarmos no Canadá.
Ao ver a bandeira sobre a mala indicava sinais de que já havíamos sido reconhecidos
pelos anjos territoriais do Canadá. E que seria questão de tempo para que tudo se
ajustasse e o convite viesse. Pois, o Espírito Santo já havia liberado, no reino do
ESPÍRITO. E ASSIM ACONTECEU.

TESTEMUNHO: UM ANJO ESQUIMÓ
Duas pastoras e duas missionárias estiveram orando na Torre de oração de minha
casa. Deus lhes permitiu adentrar dimensões no reino. Uma delas narrou que estava
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vendo um anjo esquimó. Minha visão foi aguçada e eu passei a ver também, indo mais
além.
Ela estava, em espírito em uma “Base celestial de anjos”, que atuam em países mais
frios do Planeta. Havia uma reunião dos anjos traçando estratégias de avivamento
para esses países. As estratégias tinham ligação com vidas que precisam ser
aquecidas pelo Espírito Santo, devido problemas de alma.
Esta irmã ministra cura da alma. (Até esse momento da visão eu não sabia nada sobre
o chamado dela). Deus a usa tremendamente, com sinais de cura da alma e operação
de maravilhas no corpo físico. Tem vários testemunhos neste quesito.
Ao ser reconhecida pelos anjos desta base, além de receber novas instruções dos
anjos (com a permissão do Espírito Santo), ela recebeu a incumbência de orar por
países cujo clima é muito frio.
A outra pastora do RJ que também esteve na torre de minha casa nesse dia, viu
outra Base de Anjos, que fica no Canadá. Eu me alegrei, pois conhecemos um casal
de pastores, que atualmente reside no Canadá. Eles são intercessores da “Torre às
Nações do Canadá”. E também porque eu e meu esposo recebemos um convite
para ministrarmos neste país no mês de setembro de 2019, conforme já mencionei.
Essa pastora do Rio de Janeiro – Brasil, também viu um TREM SUPERSÔNICO
CELESTIAL – que dá acesso a bases de anjos. Ela via um mapa e nele o Trem
supersônico circulava. Ao narrar mencionou alguns países em que o trem passava.

->ACESSO AOS ANJOS DE ALTA PATENTE.
Geralmente, a liberação para contatos com anjos de alta patente ocorre quando já se
tem um determinado nível de maturidade espiritual em Cristo.
A maturidade agrega valores. É como um porta-jóias que contém pedras preciosas.
Viver uma vida com maturidade espiritual é trazer para dentro de si os tesouros do
céu.
Não tem como viver de aparências com o interior vazio. Deus sonda nosso interior.
“E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito: que ele,
segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos.” (Rm. 8:27)

Eu os Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos; e isso para dar a cada um
segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. (Jr.17:10)
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No porta-jóias da maturidade podem-se agregar valores, como: santidade; a obediência a voz
de Deus; humildade; submissão; discernimento; sabedoria; conhecimento da palavra, andar
em espírito e, outros.
As bênçãos celestiais lhe alcançarão quando ouvires a voz de Deus Pai.
Temos um referencial de maturidade: O filho de Deus.
Jesus, filho gerado em amor, em obediência se empenhou em fazer a vontade de seu Pai.
Com súplica pediu o que o livrasse da morte. No entanto submeteu-se a morte de cruz.
O processo para se obter maturidade espiritual é contínuo, e a cada nível de crescimento
nos tornamos parecido com Jesus Cristo. Cabe buscar aprender mais de Deus.
“Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido; pois
quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós porém, temos a mente de
Cristo. (I Co 2:15-16)

"Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se
envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.” (II Tm. 3: 15)

->ANJOS DE NAÇÕES – São de alta patente.
Por diversas vezes eu fui arrebatada em espírito ao Palácio das Nações. Ele é imenso
e com várias repartições. Para ter liberação de ingresso a este palácio se faz
necessário ser reconhecido por anjos de Nações.
Por diversas vezes Deus me permitiu apresentar pessoas que têm chamado para
nações a estes anjos, que já me conhecem.
TESTEMUNHO l:
UM GRANDE LIVRAMENTO: houve uma mudança dimensional.

Indo de carro do estado do Espírito Santo para Minas Gerais (eu, meu esposo e a Pra
Laerce) passamos por um momento difícil: quase que um caminhão tombou sobre o
nosso carro. Paramos logo em seguida para respirarmos e cearmos (uma ordenança
dada pelo Senhor Espírito Santo, com intuito de nos esconder das artimanhas das
trevas).
Ficamos estarrecidos! Perplexos mesmo! Nossa mente retornava ao episódio.
Estranhamente, pois ao recordávamos o ocorrido, a imagem que ficou em nossa
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mente foi a que víamos o caminhão, que estava sendo carregado pelo outro caminhão,
tombar tanto, que pela lei natural era improvável retornar ao local de origem,
Discernirmos, então, que houve uma INTERVENÇÃO DIVINA.
Pois bem, o Senhor nos orientou a cearmos imediatamente. Havia uma guerra
contra o poder das trevas.
Obedecemos e ceamos. Cantamos um louvor que fala sobre o Espírito Santo.
Continuamos nossa viagem...
Durante as ministrações Deus nos deu vários direcionamentos através de visões
espirituais. Uma pastora, ao chegar naquela fazenda, disse que estava vendo um
exército territorial do lado de fora da casa. E que eles não podia entrar na casa, pois
estavam ali dentro apenas anjos de nações, de altas patentes, para nos ministrar. Em
dado instante, uma intercessora foi tomada pelo poder do Espírito Santo e orava uma
língua diferenciada.
A pastora da visão interpretou que havia ali um anjo - chefe do exército territorial narrando toda a logística de proteção que foi traçada para que tudo estivesse bem
conosco.
Deus é soberano. Sem programarmos, a equipe que nos recebera decidiu cear com
os demais. O detalhe interessante foi que ao cearmos a jovem ministradora do louvor
passou a cantar o mesmo louvor que havíamos cantado no carro (Não havíamos
contado nada da viagem, até então). Aleluia!

-> CHAMADO ÀS NAÇÕES:
Você pode ter um chamado para as nações sem estar, territorialmente, em outro país.
De que forma?
- Sendo um conquistador de nações através da intercessão profética, e/ou sendo um
mantenedor de missões.
Todo intercessor deve buscar, através do batismo com Espírito Santo, e em parceria
com os anjos do Senhor, provocar mudanças dimensionais no reino do Espírito, que
irá refletir e mudar também no mundo físico. Corroborando para que ocorra um
alinhamento de tempos (seja de ordem espiritual – Kairós ou cronológica/natural Chronos), e uma sincronia com o querer traçado pelo Criador.
“A oração do justo pode muito em seus efeitos” (Tg. 5:16). Por tabela, o justo pode

apropriar-se desta palavra para desfrutar de conquistas maiores através do nome de
Jesus Cristo; andando em novidade de vida.
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“Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse e,
por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e
a terra produziu o seu fruto.” (v.17-18)

Deus criou o homem, deu-lhe liberdade para tomar decisões próprias e arcar por elas.
Entretanto, avaliando no âmbito espiritual, pode-se constatar que o homem se afastou
muito do Criador desde a queda do primeiro homem, no jardim do Éden.
Na antiga aliança (leis dadas Moises) Deus fez uma aliança com o povo de Israel, em
que eles seriam Seu povo e Deus seria o seu Deus. E mediante sacrifícios perdoaria
seus pecados. Contudo, eles continuavam desobedecendo. Quebraram a aliança que
fizeram com Deus. Por mais que sacrificassem não ocorriam mudanças em seus
corações.
Deus estabeleceu um novo tempo e declara através do profeta Jeremias (31:31-34):
“Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com
a casa de Judá. (...) Não conforme a aliança que fiz com seus pais (...) Porei a minha lei no
seu interior, e a escreverei no seu coração; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo
(...) porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.”

Através da Nova aliança surgiu uma promessa de restauração e liberação de perdão.
Jesus Cristo, o último Adão, o mediador desta nova aliança, propiciou a restauração
da amizade do homem com Deus ao ser sacrificado numa cruz. O nascimento,
ministério, morte e ressurreição do filho do Deus Soberano, além de cumprimentos de
profecias bíblicas, consolidaram um novo tempo para a humanidade, com novas
promessas (Hb 7:22). A salvação passa a ser pela graça, mediante a fé; um presente
gratuito para todo aquele que crer que Jesus acabou com os sacrifícios da lei (Moises)
com sua morte; um sacrifício perfeito.
TESTEMUNHO l:
MISSÃO COM CRIANÇAS NO HAITI (Um país do Caribe – América do Norte).

Recebi um convite para ministrar numa igreja em Minas Gerais, em uma pequena
cidade próxima a Ipatinga. Em dado momento, já finalizando o culto, enquanto orava
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por várias pessoas, entreguei uma palavra profética para uma irmã. Eu não sabia nada
da vida dela, mas tive uma visão. E lhe falei que eu a via fazendo bolos para muitas
crianças carentes e que ela viveria milagres de multiplicação. As pessoas bateriam na
porta dela para ajudá-la nesta missão. (A pastora dela, que estava ao nosso lado
quando entreguei o recado de Deus, testificou que ela fazia bolos confeitados
deliciosos).
Quase dois anos se passaram quando esta irmã foi despertada para o cumprimento
desta palavra profética. Ela recebera um convite para realizar missões no Haiti (um
país do Caribe). Ardeu muito em seu coração o desejo de fazer algo mais pra Deus,
mas optou por não ir, dado que seu esposo não poderia estar com ela. Embora tenha
entendido que seu esposo é um missionário mantenedor. Por conseguinte, entendeu
que os dois tinham um chamado para serem mantenedores de missões. Vindo, a
posteriori, a confirmação através de uma profetisa.
Num certo dia, veio uma idéia de que ela poderia fazer bolos para missões. O seu
esposo acatou a idéia e comprou os ingredientes. Começou fazendo os bolinhos e
vendendo na igreja. Buscou saber do missionário do Haiti a cerca de como apadrinhar
uma criança lá. Ficou sabendo que para cada criança bastariam 120 reais.
Com alegria (outra irmã também a ajudou), fez e vendeu nos finais de semana, para
irmãos da igreja. No final do mês já havia arrecadado uma quantia que dava para
apadrinhar cerca de 5 crianças.
Quando o pastor do Projeto missionário no Haiti recebeu a oferta, ele gravou um vídeo
das crianças agradecendo essa irmã, em português. (Um dos sinais de cumprimento
da profecia).
A chama permaneceu e esse projeto confiado a essa irmã está crescendo,
gradativamente. A cada semana novas pessoas tem se empenhado a ajudar. O vídeo
das crianças carentes do Haiti, agradecendo essa irmã, tem sensibilizado outras
pessoas da cidade a ajudar com ofertas para os ingredientes dos bolos.

TESTEMUNHO II:
LÍNGUA DE NAÇÕES:
Pastor de Minas Gerais orou na língua inglesa sem saber a língua.
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Estava na casa de pastores em MG, quando um pequeno grupo de pastores e
missionários foi até lá para que pudéssemos orar juntos.
Nossos olhos espirituais foram abertos. Em dado instante, um dos pastores pediu que
eu orasse pelo passaporte dele, pois tinha o desejo de ir aos EUA.
Quando eu orava impartindo unção, ele passou a orar línguas de nações. E num
momento eu fiz uma oração no secreto com Deus, pedindo-lhe uma prova, dizendo
que se fosse pra eu orar sobre o passaporte, liberando aquele pastor para os EUA,
que então ele orasse na língua inglesa.
Imediatamente, eu vi um anjo com a bandeira dos EUA, e logo o pastor começou a
falar com fluência na língua inglesa. Parte do que foi traduzido exaltava a soberania
de Deus declarando que Ele é Luz.
Depois deste fato verídico, presenciei outras pessoas orando em línguas de nações,
com víeis de determinada língua, mas esse pastor foi fluência em inglês mesmo.
À noite, após ministrar na igreja, tive a curiosidade de perguntar aquele pastor se ele
falava inglês ou se foi apenas devido a presença do anjo. Ele disse que não sabia falar
a língua inglês.

TESTEMUNHO III
LÍNGUA COM VIÉS AFRICANO: Pastor do Pará.

No mês de maio de 2019, estive ministrando em várias igrejas no estado do ParáBrasil. Depois de três dias da Conferência em Tailândia – PA eu ministrei no quarto
dia para líderes da igreja que me recebeu.
Deus me direcionou a impartir a unção para que os que estavam ali fossem ativados
a fim de ter visão espiritual e ver os anjos. Houve batismo com língua de fogo e várias
pessoas passaram a ver no espírito.
Um dos pastores insistia que queria ver, mas não estava vendo. Orei com ele, e o
Espírito Santo me conduziu a liberar sobre ele variedade de línguas dos anjos.
Imediatamente ele recebeu uma nova língua, com viés africano. Ele caiu pelo poder
de Deus, passando a ver e descrever sua armadura espiritual, sua lança...
O surpreendente é que as pessoas ali identificaram o viés da língua africana e
discerniram que havia um anjo de Deus correlacionado com a África. Relataram que
esse pastor já esteve em missão no continente africano, por isso foi reconhecido no
reino do espírito.
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-> HIERARQUIA DOS ANJOS.
Existem milhares de milícias de anjos designados por Deus para nos ministrar. Cada
exército exerce funções específicas de forma “hierárquica”. Digo hierárquica, no que
tange as especificidades, pois os anjos foram criados com determinados postos e
neles permanecem, não tendo a opção de se graduar ou mudar de função. Por
exemplo, um anjo mensageiro não exerce a função de guerreiro. Um exemplo é o anjo
Gabriel e o arcanjo Miguel. Leia: Daniel 9:23 e 10:12 – 13.
Diferente do cristão, que à medida que busca maior intimidade com Deus é patenteado
e pode subir de função; sendo reconhecido por diversos anjos de Deus mediante as
insígnias em suas vestes espirituais, que sinalizam suas patentes.
Certos Cristãos recebem da parte de Deus patentes de GOVERNO. Em virtude disso
são ministrados por ANJOS DE GOVERNO. Geralmente são líderes espirituais, como:
missionários, pastores, apóstolos, adoradores. Logicamente que, uma pessoa que
exerce uma função de governo na sociedade é patenteada com essa função. Por
exemplo, um presidente, um governador, um prefeito, um desembargador, etc.
Oxalá que pessoas designadas a cargos de governos de alta patente sejam cheias do
Espírito Santo, para tomarem decisões segundo o coração de Deus. Por isso, é papel
da igreja interceder, sem cessar, pelas autoridades constituídas em nosso país. “(...)
Não há autoridade que não venha de Deus;” (Rm.13:1)

Existem vários tipos de exércitos de anjos em suas devidas “funções hierárquicas”.
(Um assunto vasto, que requer tempo para discorrer). Citarei alguns agora: anjos de
nações - Anjos de guerra - ANJOS ANCIÃOS (*Líderes de ALTA PATENTE).
Geralmente estão nos palácios celestiais e ministram pessoas que são arrebatadas
até lá. (Exemplo: anciãos que se encontram em bibliotecas celestiais. Cito neste livro
uma irmã em Cristo, que exerce a função de juíza na terra, a qual foi arrebatada ao
Palácio da Justiça, sendo ministrada por um anjo ancião na Biblioteca deste palácio)
- Anjos da cura e de milagres - Anjos das águas- ANJOS VIGILANTES (Segundo
descrevi mais à frente neste livro, um testemunho acerca dos anjos vigilantes enviados
para MS, Brasília e Pará) - Anjos da adoração - anjos dos tesouros - Serafins com
olhos nas asas - Anjos da justiça – Anjos dos veículos celestiais - Anjos que
movimentam os relógios, dentre outros.
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“Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe é loucura;
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual
discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. (I Co 2: 14 -15)

->ANJO DAS PATENTES:

TESTEMUNHO l:
QUANDO O ANJO DAS PATENTES SINALIZOU A SUA PRESENÇA.
Estava ministrando numa igreja no Estado do Espírito Santo/BRASIL e O Senhor
Espírito Santo me permitiu testemunhar acerca do anjo das 120 Patentes.(
Revelações descritas no meu 3º livro: “Face a Face com Deus – De volta a casa do
Pai”. Capítulo 5, pág.30-31).
A pastora daquele ministério narrou, posteriormente, que uma de suas pastoras via
um anjo de vestes azuis enquanto eu ministrava a palavra. E logo em seguida eu fiz
menção ao anjo das 120 patentes, dizendo que as vestes dele eram azuis, e que na
parte de dentro das mangas largas havia patentes e insígnias escondidas. Assim, para
que ao transitar nas dimensões espirituais não seria notória a sua presença, passando
por um anjo comum.
O fato de esse anjo estar naquele culto era porque havia patentes para serem
entregues.
Em dado momento, naquele mover sobrenatural, eu disse que aquele anjo estava ali
e oralizei como era a língua angelical dele.
Ao dizer aquela língua a pastora do ministério se lembrou de um fato que outra pastora
lhe havia contado. Ela narrou que seu filho pequeno disse que viu em sua casa um
homem de veste azul, e ele orava assim: “(...)”. A criança verbalizou a mesma língua
celestial do anjo das patentes que havia me ministrado, anteriormente. Disse também
para sua mãe que o anjo havia lhe falado que Jesus a
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mandava ir a outro Estado do Brasil, pois ela tinha uma missão a se cumprir com a
família dela.

-> ACESSO AOS ANJOS DE ALTA PATENTE.

TESTEMUNHO:
UM ANJO DE ISRAEL - reconheceu uma pastora brasileira no mar da Galileia.

Neste ano de 2019, no mês de março estive em Israel com uma caravana selecionada
por Deus. Realizamos vários atos proféticos por todo Israel. E na noite antes de irmos
ao MAR DA GALILEIA (local da pesca maravilhosa, que consta na bíblia – Lc 5:1-11),
tive um sonho muito profético no qual se cumpriria no dia seguinte:
“Um anjo de Israel se aproximara de mim e de uma Intercessora da TORRE às
NAÇÕES (*posteriormente ungida a pastora, em Jerusalém) para nos ministrar, logo
após passarmos por uma estrada montanhosa.
Também via ovelhas com seus pastores, no decorrer do sonho.
Ao chegarmos ao monte havia uma escada clara. Após passarmos por ela, foi quando
encontramos aquele o anjo de Israel. Ele conversava comigo e com ela passando-nos
instruções acerca de atos proféticos.
Aquele anjo de Israel a reconhecia devido autorização/patente liberada pelo Espírito
Santo.
Daquele lugar na montanha, o anjo sobrevoava com a intercessora da patente, sobre
o mar da Galileia e ela profetizava acerca da nação brasileira e de outras nações.

DISCERNIMENTO: Antes de discernirmos o contexto do sonho, contei para irmã.
Após atravessarmos o Mar da Galileia, paramos numa loja e esta guerreira na intenção
de comprar um shofar, pegou um pra avaliar. Para a sua surpresa, ao tocá- lo o som
saiu perfeito (o detalhe: ninguém a ensinou). Não comprou o shofar, naquele
momento, mas atinou posteriormente para a presença do anjo, com o som nítido
daquele shofar.
Continuando com a caravana, já dentro do ônibus, atentamos novamente para o
sonho profético que eu tivera ao percebemos que a estrada subia para um local

59

mais elevado e no percurso havia ovelhas. (*Vimos ovelhas, naquele dia por duas
vezes, em locais diferentes. Mais uma confirmação do sonho).
Chegamos ao MONTE DAS BEM-AVENTURANÇAS. Nosso coração palpitava de
alegria, pois dali podia-se ver o mar da Galileia, conforme o sonho que tive naquela
noite. Com alegria e rapidez passamos à procura da escada de pedras claras que
daria mais próximo aquele vista para o mar. Ao encontrá-la, começamos a orar. Outros
de nossa caravana se juntaram a nós. Passamos a interceder e profetizar... Aquele
seria o momento profético, do sonho, no qual a irmã sobrevoaria sobre o Mar da
Galileia com aquele anjo de Israel. (Esse anjo evidenciou sua presença antes mesmo
de chegarmos aquele monte, e por outras vezes, em diversos lugares em que
estivemos).
Foi incrível! A pastora não estava com o shofar no físico, mas durante o ato profético
com aquele anjo, no Monte das Bem-aventuranças sobrevoando em espírito o mar da
Galileia, ela tocou, simbolicamente, emitindo pela fé o som do shofar. Foi tão
extraordinário, que o som saiu da boca dela como o toque de um shofar! Discernimos
que era o anjo tocando ao lado dela.

->Segue os relatos detalhados da pastora acerca do reconhecimento deste anjo de
Israel:
“Ao tomar conhecimento do sonho, imediatamente começamos a receber os sinais,
pois eram evidentes. Um deles é de que o anjo já estava comigo desde o relato do
sonho, mas só percebi isso um pouco mais tarde, talvez pela expectativa de tudo o
que iria acontecer. Prova disso é que ao pegar o shofar, emiti um som perfeito como
nunca tocado anteriormente, mas naquele momento hesitei em adquiri-lo. O anjo
estava ali me sinalizando qual shofar comprar. Ao entender isso, posteriormente, pedi
perdão ao Pai e seguimos a viagem. Mas o Senhor falou claramente que ele estaria
comigo e continuaria a me dar os sinais até que o ato fosse feito de acordo com o
sonho.
Prosseguindo a viagem continuamos a identificar os sinais, e ao chegarmos ao Monte
das Bem aventuranças saímos à procura da escada. Para a nossa surpresa ela estava
bem em frente ao Mar da Galileia. Sendo assim, começamos a orar e no mesmo
instante o anjo me tomou e me levou a sobrevoar este mar em suas asas me
mostrando as nações e também os pontos cardeais, sinalizando que iríamos às
nações para pregar e estabelecer portais conforme a direção do Senhor. Logo em
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seguida fui levada a mergulhar neste mar e a pescar peixes enormes com tesouros
dentro e a colocar nas mãos de todos da caravana que estavam juntos naquele
momento e em espírito de oração. Ao sair dali o Senhor disse que o anjo continuaria
comigo até que eu pudesse reconhecer o shofar, e assim foi feito. Pedi ao anjo que
ministrasse em mim o toque perfeito como sinal de reconhecimento, pois entendemos
que o shofar precisava ter o rabinato - o selo reconhecido pelos rabinos.
Às vezes eu segurava um shofar e quando tentava tocar o som simplesmente não
saía ou saía de forma estranha.
Ao sentir novamente o toque perfeito, pude ouvir do judeu que me vendeu o shofar o
seu testemunho, pois ele questionou a minha fé e baseado nisso pude fazer o mesmo;
e para minha surpresa ele me disse que lia o Novo Testamento e que acreditava em
Jesus. Para a minha alegria estava diante de um judeu messiânico e o anjo então
sinalizou que aquele era um shofar aprovado.
No dia seguinte, enquanto seguíamos para Belém, avistamos um campo com ovelhas,
um pastor e uma pastora conduzindo o seu rebanho.
Todos os detalhes do sonho nos foram entregues para a testificação do poder de Deus
em nossas vidas.

Obs.: Os testemunhos que o Pai tem me permitido saber ou vivenciar, tem sido fontes
preciosas de discernimento acerca de como o avivamento está acontecendo. É
relevante nos atentar para as entrelinhas de cada narração.
Deus escolhe entre os escolhidos aqueles que carregaram as altas patentes, e para
isso, se faz o reconhecimento dos anjos ministradores na área determinada. Para se
realizar atos proféticos em determinada nação, precisa-se de identidade territorial do
lugar e/ou reconhecimento dos anjos que atuam protegendo aquele país. Deus é deus
de ordem e de princípios.
Por exemplo, esta pastora do testemunho acima, tem um chamado às nações e já
esteve em Israel antes, contudo, nesta viagem em especial, ela e outra missionária
estavam coordenando o grupo que foi nesta nação no período citado. Deus lhes
incumbiu esta missão profética (*Patente de Governo), e ali ela foi ungida a pastora.
Portanto, por discernimento, entendemos o porquê do ordenar de Deus, enviando o
anjo de Israel para ministrá-la.
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DISCERNINDO O TEMPO PROFÉTICO:

Revelações, visões espirituais, códigos, selos e chaves de acessos dimensionais, são
concedidos aos profetas na terra, neste mover de avivamento, para este tempo
profético. Algumas se cumprem imediatamente, outras levam um tempo para se
cumprir.
Veja o que diz a palavra no livro de Atos 10:
MATA E COMO
Quando o Espírito Santo revela os seus desígnios Ele prepara o caminho para que a
palavra profética se cumpra.
A palavra profética é autorizada ACIMA DA TRADIÇÃO RELIGIOSA – mas é
indispensável buscar discernir tempos.
CORNÉLIO era um centurião romano – gentio (não era judeu. Um incircunciso). Um
homem temente a Deus, que dava esmola. A conversão e batismo deste homem
marcaram o início da obra missionária entre os gentios (At 10:1-11:18)
ELE MORAVA EM CESARÉIA - Uma cidade portuária, na costa da Palestina, que
ficava localizada a cerca de 150 km ao norte de Jerusalém e a cerca de 60 km a
sudoeste de Damasco. Também chamada de Cesareia de Filipe, pelos romanos. Era
uma cidade perto de uma das principais nascentes do Jordão; localizada junto as
Fontes de Banias. (* Fonte: < https://www.cafetorah.com/cesareia-de-felipe-banias/>)
Na época as atividades política e militar de Roma aconteciam em Cesareia. E ali
residiam autoridades que governavam a Judéia.
Cesareia de Filipe - Cidade por onde Jesus passou:
“E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo:
Quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: Uns, João o Batista; outros,
Elias; e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou?
E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus,
respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a
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carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra
ela; (Mateus 16:13-18) Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo;
quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida”. (João 8:12)

Era situado junto às cabeceiras do rio Jordão. Dando uma conotação espiritual:
somente na fonte do rio da vida (cuja nascente fica no trono de Deus) se tem uma
visão nítida das coisas do espírito. Outro detalhe é que Cesareia de Filipe se
encontrava aos pés do monte Hermom; pode-se tipificar uma vida de crescimento
espiritual. Subir ao monte equipara-se a alcance gradativo de níveis de profundidade
em Cristo. Aponta também para o alargamento de fronteiras ministerial. Deus
aprofunda nos seus segredos aos que o encontram. Aqueles que são totalmente
dependentes Dele, e não do homem.
->HORA SEXTA (meio dia)-> Pedro subiu ao eirado da residência onde estava
hospedado (lugar específico/Torre de oração) para orar.
“(...)

subiu

Pedro

ao

terraço

para

orar,

quase

à

hora

sexta.

E

tendo fome, quis comer; e, enquanto lho preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de
sentidos, E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado
pelas quatro pontas e vindo para a terra. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e
feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e
come. (Atos 10:9-13)

->Deus se revela quando buscamos em oração.
PEDRO TEVE FOME. Somente os sedentos pela glória de Deus conhecem os seus
segredos íntimos.
Ele recebeu BOAS NOVAS REVELADAS, vindas do céu. Enquanto comia (tipifica
meditar na palavra de Deus) sobreveio-lhe um êxtase: VIU OS CÉUS ABERTO. Um
lençol contendo animais (quadrúpedes, répteis, aves) -> sinalizando para gentios que
seriam alcançados pelo evangelho de Cristo.
Ouviu uma VOZ: - “Pedro, MATA E COME.
- De modo nenhum, Senhor! É coisa imunda!
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- “O que Deus purificou não considere imunda”.
Por três vezes, Pedro teve a mesma visão, que se recolheu aos céus. (Às vezes,
temos a tendência de duvidarmos do novo de Deus; e deixamos passar por causa da
incredulidade).
Ainda conturbado com a visão, disse-lhe o Espírito: - “Eis que três varões te buscam.”
HAVIA LIMITE PARA OS GENTIOS-> No Templo de Jerusalém.
VISÃO DE CORNÉLIO -> Era quase hora nona (15 horas do dia. Hora do sacrifício da
tarde). UM ANJO SE APROXIMOU e disse:
“- Cornélio!
- Que é, Senhor?
- AS TUAS ORAÇÕES E ESMOLAS SUBIRAM PARA A MEMÓRIA DIANTE DE
DEUS”.
. Quando nossa oração chega às narinas de Deus, como aroma suave, Ele se move
do trono.
“- Agora envia mensageiro a JOPE e manda chamar Simão Pedro, que está
hospedado a um a residência a beira-mar”.
Aprendizado: CORNÉLIO -> devoção sincera e desprendida de preconceitos
religiosos; um coração desejoso por conhecer mais sobre o Deus de Israel.
“E disse Cornélio: Há quatro dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha à hora
nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e
disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus.
Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro; este está
hospedado em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo
mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus,
para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço
por verdade que Deus não faz acepção de pessoas;
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Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo.

A

palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo (...); Como
Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo
bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós
somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em
Jerusalém;(...) E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os
que ouviam.(...) E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro,
maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios.
Porque

os

ouviam

falar

línguas,

e

magnificar

a

Deus.

Respondeu,

então, Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes,
que

também

receberam

como

nós

o

Espírito

Santo? E mandou que fossem

batizados em nome do Senhor (...)”.(Atos 10:30-48)

A VISÃO dada a PEDRO – indicava-lhe uma grande missão às NAÇÔES.
“E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma
bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de
Abraão.[...] em ti serão abençoados todos os povos" [...] "para que a benção de Abraão
chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito
prometido" (benção da Salvação em Cristo) - (Gn 12 -1-3 e Gl 3).
“Porquanto não há diferença entre judeu e grego; porque um mesmo é o Senhor de todos,
rico para com todos os que O invocam. Porque todo aquele que invocar o Nome do Senhor
será salvo.”( Rm. 10:12-13)
“O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes seis irmãos também foram
comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha
aparecido em sua casa e dissera: „Mande buscar, em Jope, a Simão, chamado Pedro. Ele lhe
trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa‟.
Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio”.
(Atos 11:12-15)

OBS: 7 pessoas como testemunhas (Pedro + 6) - Atos 11: 12 – Disse Pedro: “...e
também estes SEIS irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão
(Cornélio).”
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Obs.: “Na lei egípcia que os judeus conheciam bem, eram preciso SETE testemunhas para
provar completamente um caso judicial ou qualquer outro. Na lei romana também, e eram
necessários SETE selos para autenticar um documento que fosse realmente importante como
um testemunho”. (<http://jesusvoltara.com.br/ados/pag39.htm>)

Vale reprisar que, a igreja brasileira recebeu um comando de governo para propagar
avivamento às nações -> “Brasil - o pé direito do anjo do Avivamento”. É tempo de a
igreja do Brasil dar, não apenas o primeiro passo, mas de correr na velocidade da
roda! Jesus está voltando para buscar a sua igreja fiel. É tempo dos “Guardiões da
Noiva”, intercessores valentes, se posicionar em suas Torres de vigia às Nações.
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CAPÍTULO IV

PORTAIS ETERNOS - Autorização de acesso às dimensões
------------------------------------------------------------------------------------“Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da
Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra”.
(Sl 24: 7-8)

-> OS ANJOS SÃO LIBERADOS DE ACORDO COM OS PROPÓSITOS DE DEUS:
a igreja precisa interceder e sinalizar.

TESTEMUNHO I:
CHOVEU NO NORDESTE APÓS 6 ANOS DE SECA SEVERA.

No mês de abril de 2018 os integrantes da TORRE ÀS NAÇÕES orarem, em
concordância durante uma semana, em prol da região nordeste do Brasil. Na mesma
semana fomos surpreendidos com a notícia de que ocorreu chuva no nordeste, após
seis anos de seca severa. Um cenário nos últimos anos, evidenciado, por exemplo,
na barragem do Jazigo, em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Com a liberação
da chuva os rios e açudes encheram, propiciando a produção.
Á igreja fiel tem autoridade para profetizar sobre a natureza e ocorrer mudança.
Precisamos nos posicionar. Cada qual buscando entender a sua função no reino.

TESTEMUNHO II:
ANJOS VIGILANTES NO MATO GROSSO DO SUL, BRASÍLIA E PARÁ.
->Mudança dimensional – liberação de uma das “Usinas Hidrelétrica Celestial”.

Há mais de dois anos que eu, meu esposo e um amigo e irmão em Cristo nos
encontramos em minha casa para oramos em prol do Brasil e de outras nações, um
dia a cada mês.
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No dia 20 de março de 2018, estávamos intercedendo sobre o Brasil, principalmente
acerca do governo, pelo fim da corrupção e pelas igrejas, clamando por avivamento,
quando Deus nos direcionou através da intercessão profética, mediante revelação e
visão aberta, a liberarmos TRÊS ANJOS VIGILANTES para o Brasil. Eles são
enviados por Deus apenas em momentos muito específicos, pois vem com a missão
de mover tempos e estações, provocando mudanças dimensionais, alinhando o
profético com o nosso tempo terreno.
Meus olhos espirituais foram abertos e passei a ver mais detalhes desta revelação.
Percebi que se tratava de anjos imensos. Um foi enviado para o Mato Grosso do Sul,
outro para Brasília e o outro para o Pará. A visão foi se ampliando... Então já podia
ver o mapa do Brasil e percebi que na região do norte e nordeste NÃO havia luz. Nas
outras regiões do Brasil estava claro.
Em obediência intercedemos e profetizamos liberando esses três anjos.
Para a nossa surpresa, no dia seguinte (21 de março de 2018), vimos a reportagem
sobre o apagão que ocorreu no Pará, na usina Belo Monte (BMTE – Monte
Transmissora de Energia – empresa onde o problema foi iniciado), deixando 70
milhões de pessoas sem luz em 14 estados do Norte e do nordeste e que teve reflexos
em outras regiões de forma isolada.
Olhando no contexto espiritual entendemos que Deus estava nos sinalizando. Então,
o Espírito Santo me revelou novamente, dizendo que me levaria no Pará para realizar
um ato profético numa usina hidrelétrica neste estado, pois um dos anjos vigilantes
estaria lá nos esperando. E que deveríamos profetizar AVIVAMENTO em forma de
ELETRICIDADE do PARÁ para outros estados e nações.
No primeiro momento não discerni como seria esta viagem, pois não conhecia
nenhuma pessoa do Pará. Decidimos orar para que ocorresse um alinhamento do
tempo profético com nosso tempo terreno. Trazendo a existência a visão espiritual no
mundo físico.
O interessante foi que eu também não tinha nenhuma agenda marcada para o MS –
Brasil. E logo após esta visão recebi um convite para ministrar lá. Deus operou
tremendamente neste Estado! Além de nos sinalizar sobre o ANJO VIGILANTE do
Mato Grosso do Sul – Brasil, enviado por Deus para provocar mudanças dimensionais
acerca do avivamento confiado ao Brasil, também nos surpreender com a unção
apostólica. Uma deliberação de autoridade sobre minha vida e de meu esposo.
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Obs.: *Entendemos que o anjo vigilante estava ali devido testemunhos narrados, os
quais Deus nos concedeu discernimento.
Dias seguintes, após retornarmos do Mato Grosso do Sul – MS, em cumprimento de
agenda, numa igreja em Vila Velha/ES, O Espírito Santo nos direcionou a estar
liberando a abertura de um PORTAL DA CURA naquele ministério, em que os anjos
ligados a cura e operação de maravilhas ficariam para continuar ministrando membros
daquele ministério. Eu via muitos anjos, como anjos médicos, cirurgiões, anjos
enfermeiros, e outros.
Durante a ministração acerca da intercessão profética eu contei alguns testemunhos
de cura e de operações de maravilhas, dentre os quais já havíamos vivenciando. Em
dado momento mencionei acerca de operações de maravilhas, onde o osso da perna
cresce, podendo até mesmo a pessoa crescer de tamanho.
Já no final do culto, desci do tablado para orar por algumas pessoas. Várias foram
arrebatadas as dimensões célicas, viram anjos, foram arremessadas ao chão devido
impartição de unção. Um banquete celestial! Muitos anjos ali!
Em dado momento, um casal com duas crianças me pediu oração, pois queriam
retornar para o PARÁ. Logo me lembrei da visão do anjo vigilante enviado para o Pará;
não me contive e falei para eles que antes de retornarem de mudança para o Pará eu
gostaria que eles fossem até a torre de minha casa para orarmos, pois eu tinha uma
palavra profética de avivamento para lhes entregar; estaria passando para eles uma
Tocha profética de avivamento para levarem para aquele estado.
Orei pelo motivo que eles me pediram e logo ele foi arremessado pelo anjo ao chão.
Neste ínterim, meu esposo pegou o microfone e liberou uma profecia para a igreja,
dizendo que eles iriam presenciar muitos milagres, dentre eles, que a perna, o braço
iriam crescer.
Depois de menos de um mês tempo, o casal me ligou para marcar o nosso encontro
na torre de minha casa.
Ao chegarem, logo foram testemunhando acerca do que havia acontecido naquele
culto. Embora a intenção deles fosse pedir oração para que tivessem a provisão para
a viagem de retorno ao Pará, o Senhor tocou na perna do varão durante o momento
que foi lançado ao chão, com a unção liberada durante a oração. Contudo, ele foi
perceber apenas no dia seguinte, quando foi abraçar e beijar sua esposa e notou que
estava maior.
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Leia o que ele narrou:
“- (...) No dia 04/11/2018, em Vila Velha, no estado do ES, numa igreja em que a
pastora Uleidice foi ministrante, estando presente também o seu esposo, pastor
Calebe, ela ministrava sobre as ações dos anjos e da liberação deles por Jesus, em
nosso favor. Relatou sobre arrebatamentos de espírito que ela teve, em que o Espírito
Santo a orientava sobre o avivamento que está por vir.
Começou a falar de Portais abertos, inclusive sobre o “Portal da Cura” liberado para
aquela igreja, onde anjos da cura subiam e desciam na dimensão da igreja.
Falou também sobre o poder de Deus, e que era possível sim, Deus teletransportar
pessoas de um lugar para outra, para certo propósito (assim como fez com Filipe,
descrito no livro de Atos); dentre outras coisas, testemunhou acerca da pessoa crescer
de tamanho, contando um testemunho. E já no final, quando o pastor Calebe liberou
palavras dizendo que, naquele lugar nós iríamos ver pernas, dedos e braços
crescerem, no meu pensamento eu falei:
- Eu quero ver isso Senhor!
Quando vi a pastora ministrando sobre estas coisas, foi muito forte para mim.
No dia seguinte, quando fui abraçar minha esposa para beijá-la nos percebemos que
eu estava maior. Foi uma alegria imensa! Começamos a lembrar do culto e das
palavras do pastor Calebe, e logo percebemos que eu havia sido agraciado naquele
culto pelo anjo da cura. Na mesma hora pegamos a fita métrica. Constatamos que
Deus havia permitido que a minha perna, que era menor que a outra crescesse. Eu
media 1,64 metros e agora, depois do crescimento cresci quase 4 centímetros. Pude
viver, literalmente, o poder de Deus sobre minha vida. O que Deus fez é só um pingo
do grandioso poder que Ele ainda vai fazer. Sempre mais...

Foi estrondoso o que Deus fez na Torre de minha casa! A glória de Deus foi tão
impactante, que apareceu muito pó de ouro em nosso corpo físico, inclusive sobre as
duas crianças! Este casal voltou para o Pará.

->DEPOIS DO ATO PROFÉTICO NA USINA HIDRELÉTRICA DO PARÁ.
O jovem varão do Pará, cuja perna havia crescido, teve uma experiência em
arrebatamento de espírito, interessantíssima, acerca do Portal que foi aberto. Leia o
que ele descreveu:
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“Estava no pátio de minha casa com a pastora Uleidice, e em certo momento
começamos a orar. Então pedi que ela pedisse a Deus que abrisse meus olhos
espirituais. E quando começou a orar o Espírito Santo me surpreendeu e me
arrebatou. Foram lindos e inesquecíveis os momentos que passei com o Rei Jesus.
Em certo momento, um LEÃO COM ASAS chegou perto de mim. Contemplei sua
beleza... Depois subi nele e passamos a sobrevoar o céu da minha cidade (Tailândia
- Pará). Olhei para meu lado esquerdo e vi que tinha uma bolsa com pedras. Perguntei
para que serviam aquelas pedras e o Espírito Santo me disse que eram para eu
guerrear usando-as para derrubar gigantes que se levantassem contra mim. Então
perguntei se essas pedras iriam se acabar?!
Ele me disse:
- Olhe para sua esquerda. (Novamente, quando olhei eu vi um rio muito transparente
como cristal, e nele havia muitas pedras preciosas. Jamais vista por mim antes).
Continuou a me dizer:
- Sempre que você precisar estas pedras estará aqui, é só você buscar.
Eu, meus pastores, a Pra Uleidice, juntamente com outros pastores e lideres
intercessores havíamos executado um ato profético, direcionado pelo Espírito Santo,
na barragem Hidrelétrica de Tucuruí – Pará, e nesse momento quando fui arrebatado,
em que subi no leão de asas, sobrevoamos a minha cidade; e em dado momento ele
me levou a dimensão espiritual da barragem onde foi realizado o ato.
O anjo vigilante, enorme, estava lá, em pé e com a espada na mão, tocando as águas.
Ele olhou pra mim e sinalizou, demonstrando me reconhecer.
O leão me levou até o Portal de águas que foi aberto (O portal dava das águas da
usina até os céus). Nós adentramos naquele portal e já saímos em um salão muito
grande, onde tinham vários anjos trabalhando. Ao olhar percebi que Jesus vinha em
minha direção. Era uma luz muito forte, mas era Jesus! O rosto dele tinha a figura dos
quatro seres viventes (ora aparecia a figura do Leão, ora Águia, ora Novilho, ora Face
do homem).
Foi muito forte e muito nítido! Ele vinha com uma chave dourada que tinha três pedras
preciosas na ponta, nas cores: verde, vermelha e um diamante. Quando recebi essa
chave, logo Jesus me mandava guardá-la e saiu.
Em seguida, veio um anjo que me conduziu, segurando minha mão, para conhecer o
grande salão onde estávamos. Vi vários anjos em frente a computadores celestiais,
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imensos, com telas e teclados grandes! O anjo me dizia para parar ao lado do anjo de
um dos computadores e olhasse para a tela. Mas, para ter acesso aos computadores
tinha que digitar uma senha com quatro letras. Ao digitá-la e clicar enter, abriu-se o
mapa mundi na minha frente. E o Senhor Espírito Santo sinalizava a nação SUÍÇA.
Em espírito, eu adentrava naquela tela e imediatamente fui conduzido à Suíça. Logo
me via em uma praça; havia um mastro, um jardim, e uma fonte de águas que jorrava.
Dali eu via casas e prédios antigos. Discerni que era em Genebra. Depois Jesus me
sinalizou também a França e a Inglaterra. Até o momento eu ainda não estive nestas
nações no mundo físico, mas creio que se Deus me lançou no profético e porque me
levará lá.
Depois voltei para a sala onde os anjos e o leão de asas estava. O leão me aguardava
para retornarmos. Subi nele e voltamos...
Passamos novamente pela barragem onde foi liberado o ato profético sobre “o fluir do
avivamento para o Brasil e nações, em forma de eletricidade (Choques elétricos)” na
usina hidrelétrica de Tucuruí, dei continência para o gigantesco anjo vigilante, que
guarda o Portal aberto e retornamos para a dimensão espiritual de minha casa. Desci
do Leão. Ele olhou pra mim e deu um sorriso e foi embora. A coisa mais linda!
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CAPÍTULO V

DESVENDANDO DIMENSÕES – Acesso aos códigos
secretos de Deus
------------------------------------------------------------------------------------Deus está chamando a Noiva de Cristo (igreja) para um nível de maior interatividade
com Ele; objetivando uma influência mútua, um estimulando o outro.
Quanto mais pessoas movendo nas dimensões celestiais, ao mesmo tempo, maior
será explosão de avivamento; maior será o nível de operação de maravilhas e de
curas; maior serão os números de salvos.
O Pai Eterno tem confiado códigos secretos aos seus filhos. Muitas pessoas já se
movem nestas dimensões com testemunhos interessantes.
E nada lhes transmitia sem usar alguma parábola. Entretanto, quando estava em particular

“

com os seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente”. (Mc 4: 34)

Algumas pessoas têm sido pioneiros ao decifrar códigos que recebem, quando em
arrebatamento de espírito.
*Obs.: No próximo livro pretendo discorrer mais sobre este assunto.
->Para edificação, vou compartilhar a palavra do livro de Rute, com intuito de respaldar
um testemunho muito forte que aconteceu comigo antes de eu ir a Israel, em março
deste ano de 2019.

TRÊS MULHERES VALOROSAS: Noemi (Belém) - Orfa e Rute (Moabitas).
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NOEMI -> seu nome significa DOÇURA – Meiga – submissa –> tornou-se AMARGA
(culpa Deus a sua amargura). Ela pediu que a chamassem de MARA quando retornou
para Belém, sem marido e sem filho - ”O todo poderoso arrasou comigo”.
Saíram de Belém: da CASA DO PÃO para Moabe.
-> Casada com ELIMELEQUE (cujo nome significa: “Meu Deus é REI”) um EFRATEU
(Efraim: Fruto dobrado), teve Dois filhos: Malom (que significa ADOENTADO – foi
esposo de Rute) e Quiliom (FRACO/DÉBIL – esposo de Orfa). A família saiu de Belém
devido à fome. (*Muitos deixam suas cidades, país, em busca de segurança e melhor
poder aquisitivo).
É importante dizer que havia uma maldição até a décima geração para os amonita ou
moabita.
“Nenhum amonita ou moabita, até a décima geração, fará parte do povo de Deus, o SENHOR.
Eles deverão permanecer fora, pois não foram ao vosso encontro com pão e água quando
caminháveis após a saída do Egito (...) e porque subornaram Balaão, filho de Beor, (...) com
propósito de proferir maldição contra o teu povo...” (Dt. 23:3-4)

No tempo dos juízes Deus permitiu que eles oprimissem o povo de Israel por causa
da desobediência deles. (Jz.3:12-30). E foi durante o período dos juízes que
Elimeleque e Noemi se mudaram com seus filhos para Moabe.
ORFA - >significa: “Juventude - vigor para recomeçar ->” aquela que volta as costas
-> JUBA/NUCA “-> em busca do natural da vida.
Ela Chorou em voz alta, beijou Noemi e se despediu.
RUTE - > AMIGA - Companheira - > tinha RESILIÊNCIA (*capacidade de recobrar,
recomeçar, adaptável a mudanças). Era REGENERADA. A Recompensa foi fazer
parte da LINHAGEM DE JESUS. Foi Bisavó do rei Davi.
Na ÉPOCA dos juízes (1380 a 1050 a.c) ocorreu FOME SEVERA em Belém, o que
levou Elimeleque a se mudar com a família para MOABE-> em hebraico significa “de
seu pai”. Também remete para “Terra do pecado de incesto”. No velho testamento,
este nome é de um dos filhos de Ló que teve com uma de suas filhas – ancestral dos
moabitas – um povo que habitava na região chamada Moabe, a leste de Israel.
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Quase 10 ANOS depois, com a morte de seu marido e de seus filhos, Noemi decidiu
voltar para Belém.
Rute opta por ir com ela, porém Orfa resolve voltar para o seu povo e para os seus
deuses.
“Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te; porque aonde quer que tu fores
irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o
meu Deus.” (Rute 1:16)

Havia necessidade de se alimentarem. Então Rute pede liberação a Noemi para ir à
busca de espigas.
“Talvez me deixem recolher as ESPIGAS que sobram pelo caminho”.

Na PLANTAÇÃO DE BOAZ -> Quem é aquela moça? – perguntou Boaz. “Colha as
espigas sempre aqui na minha terra, junte-se as minhas servas.”

BOAZ –> significa “RAPIDEZ”– remidor - provedor -> era da TRIBO DE JUDÁ –
homem muito rico e influente. FILHO DE RAABE ->Parente do falecido marido de
Noemi.
Rute se AJOELHOU (Humildade) e perguntou:
- Por que o senhor está sendo tão bom comigo?
- Contaram-me o que você tem feito pela sua sogra Noemi. ( *O testemunho chega à

frente).
Ele deu comida a ela e ordenou aos seus servos que a tratassem bem, e deu ordem
para QUE NÃO A MOLESTASSE.
NOEMI disse:
- “Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores”. (Rute
2:20)
“Boaz é meu parente. Essa noite ele estará cuidando da cevada! Faça o seguinte, se LAVE
bem, coloque um PERFUME e sua MELHOR ROUPA e vá encontrá-lo. Depois que ele tiver
comido e bebido destape os pés dele e deite-se.
– “Farei tudo conforme você está me dizendo - respondeu Rute”. (* Rute aceitava

CONSELHOS; era OBEDIENTE) .
Ela deitou-se AOS PÉS DE BOAZ-> Sinaliza busca por INTIMIDADE.
Deita-se aos pés de Boaz (um dos remidores - parente mais próximo), confiante nas
palavras de Noemi: - ELE LHE DIRÁ O QUE FAZER.
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– Sou sua SERVA Rute, ESTENDA A SUA CAPA SOBRE MIM, porque você é parente da
minha sogra e pode casar-se comigo.
Bendita sejas tu do Senhor, minha filha; melhor fizeste esta tua última benevolência do que a
primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre quer rico. Agora, pois, minha filha,
não temas; tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher
virtuosa. Porém agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais
chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ele te redimir, bem
está, que te redima; porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deitate aqui até amanhã. (Rute 3:10 – 13)

Rute ficou deitada aos pés de Boaz até o dia clarear... Ele a entregou uma grande
porção de alimento.
Boaz negociou com o homem, o remidor mais próximo, que acabou recusando receber
Rute como esposa. Ele então convocou os líderes ANCIÃOS da cidade para servirem
de TESTEMUNHAS e decidiu assumir Rute.
Boaz casou-se com Rute e Deus lhes deu um filho. Noemi segurou a criança no colo
e passou a cuidar dela. As mulheres da vizinhança passaram a dizer:
– Noemi tem um filho! Ele a sustentará na sua velhice, pois é filho da sua nora que a ama! O
filho de Rute com Boaz se chamou Obede, este foi o pai de Jessé, pai do rei Davi.

Podemos fazer uma comparação de Rute como a Noiva de Cristo (igreja gentílica) e
Boaz como Jesus, o nosso remidor.
TESTEMUNHO:
PASSAGEM PARA ISRAEL – Um ato de fé.

Já quase finalizando o ano de 2018, no mês de novembro, eu estava ministrando
numa igreja em Guarapari – ES. No final do culto uma profetiza chegou até a mim e
me entregou uma palavra profética, cujo contexto era que: assim como Noemi voltou
para Belém depois de quase 10 anos, o Senhor me levaria a Belém, a Casa do pão.
E que a provisão viria. Disse que eu vivenciaria momentos de provisão semelhantes
aos de Rute: colheria grãos, espigas e depois Boaz, o Remidor, viria ao meu encontro.
(*Deus me sinalizou que eu pagaria a passagem à vista).
O interessante foi que essa profetisa não sabia que eu estava com um convite para ir
a Jerusalém em março de 2019, e já orava a respeito. Nem sabia também que no
segundo semestre do ano de 2019 se completaria 10 anos que eu havia indo a Israel.
Mas Deus sabia! E revela a seus profetas.
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Pois bem, depois desta profecia até a viagem a Israel ocorreu momentos de muitas
lutas; dentre elas no financeiro. Tudo convergia para que eu não pudesse ir.
De novembro até março o recurso veio em três etapas, e vivenciei, gradativamente,
momentos como os de Rute.
Havia uma necessidade de rompimento em FÉ.
A princípio, as ofertas que chegavam eram em quantias menores, depois passou a
chegar valores maiores (espigas). Quando eu já tinha, em reserva, cerca de 30 por
cento do valor necessário para estar com caravana que subiria para Israel, eu estava
tão angustiada, a ponto de desistir, e até mesmo indagando ao Pai se era,
verdadeiramente, aquele o momento de se cumprir a palavra profética da profetisa de
Guarapari – ES.
Ainda em indagação, fui surpreendida por minha netinha de 3 anos que chegou na
cozinha e me disse (mesmo sem saber falar direito):
- Vovó você está triste? Fala: ... (ela falou uma língua angelical. A mesma língua do
anjo das 120 patentes que eu conheço e às vezes oro a língua dele). Compreendi que
o Espírito santo estava usando-a para me entregar um recado.
Eu a questionei:
- Por que eu tenho que falar assim...? (E repeti a frase da língua estranha).
Ela me disse:
- Porque Jesus está aqui, vovó. Ele está cuidando de você!
Estremeci!
Naquele mesmo dia eu recebi outra liberação de parte do recurso. Já poderia pagar à
vista a parte terrestre, mas não tinha os demais recursos, e nem previsão.
Os dias continuaram se passando, e o Espírito Santo trabalhando comigo. Por vezes
me fazia lembrar que os pagamentos seriam pagos toda a vista.
Escrevi uma carta para “Boaz” e li em voz alta na Torre de minha casa (uma das
formas de eu sinalizar e de pedir a provisão).
Quando se aproximou o dia do ultimato para fechar o contrato do pacote com agência,
eu ainda não tinha o recurso restante. Por não ter outra opção, decidi que retiraria,
pela fé, as parcelas das passagens aéreas em cartões de crédito. No entanto, ficaria
a dúvida: Será que aquela era a resposta? Boaz teria vindo daquela forma? E a
revelação de que eu pagaria tudo à vista? O que ainda não estava alinhado entre o
profético e o mundo físico?
Então, subi novamente a Torre de Oração de minha casa e orei ao Pai. Eu disse:
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- Pai preciso de mais 5 mil reais para essa viagem a Israel. Ainda não senti que “Boaz”
veio; se o Senhor permitir uma transferência neste valor até amanhã, eu entenderei
que Ele já veio. Farei um novo voto com meus cabelos: deixarei crescer mais 2 anos.
Para a minha surpresa, quando eu estava em conversação com a agência acerca de
parcelar o restante no crédito, recebi um telefonema de uma pastora de São Paulo.
Ela me disse que Deus lhe sinalizou a estar fazendo uma transferência para minha
conta. Ao olhar, chorei muito! Era exatamente o valor que eu havia pedido a Deus na
noite anterior: 5 mil reais (Ela não sabia que eu havia pedido esse valor a Deus e nem
do voto oferecendo meus cabelos). Deus é fiel!
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CAPÍTULO VI

PROVOCANDO MUDANÇAS DIMENSIONAIS NAS REGIÕES
CELESTIAIS
------------------------------------------------------------------------------------

MOVENDO DIMENSÕES DOS TEMPOS – PASSADO, PRESENTE E FUTURO.

O RELOGIO DE ACAZ
“Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline dez graus; não, mas volte a sombra dez
graus atrás”. (Is. 38,10)
“Então, o profeta Isaías clamou ao SENHOR; e fez retroceder dez graus a sombra lançada
pelo sol declinante no relógio de Acaz”. (II Reis 20:9-11)

-> Hora marcada pela sombra do sol -> RETROCEDEU O TEMPO por cerca de 40
minutos. (*volta ao passado).

O SOL SE DETEVE E A LUA PAROU. (*Tempo presente)
“Então, Josué falou ao SENHOR, no dia em que o SENHOR entregou os amorreus nas mãos
dos filhos de Israel; e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no
vale de Aijalom. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos.
Não está isto escrito no Livro dos Justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se
apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. (Js 10:12-13).

TESTEMUNHO:
Choveu sobre nós por 7 minutos (...) não havia nenhuma nuvem no céu.

Deus nos revelou que não choveria enquanto estivéssemos no MÉXICO. Mas, a
gramas seca ficaria verde (e ficou mesmo. De um dia para o outro, e não houver
chuva). Além disso, em outro momento, choveu sobre nós por 7 minutos,
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literalmente no físico. O detalhe foi que não havia nenhuma nuvem no céu; víamos a
chuva caiu sobre nós, porém não molhou nossa roupa.
Pedi confirmação ao Senhor sobre a chuva e Ele me permitiu ver um anjo enorme
com um jarro de ouro branco nas mãos. Do vaso era derramada água sobre nós.

ANTECIPANDO O FUTURO - O TELETRANSPORTE CELESTIAL:
“E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o
eunuco; e, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e, indo passando
, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia”. (Atos 8:39 -40)

TESTEMUNHO I:
PORTAL DE JUSTIÇA: acesso ao tribunal de justiça celestial.

Certa vez, durante um dos arrebatamentos às dimensões dos céus, o Senhor Espírito
Santo me disse que eu deveria buscar identificar os guerreiros Dele na terra, e me
atentar para as suas patentes no reino do Espírito. Por discernimento, algumas
pessoas são nítidas as patentes (tanto no espiritual quanto na vida terrena). E muitas
vezes se dá para identificar através da profissão. Contudo, nem sempre se pode
afirmar que a patente no reino do Espírito é a mesma que a do reino físico. Pois,
dependerá do nível de busca de intimidade que a pessoa desempenha com Deus;
além do entendimento dela quanto ao seu chamado em Deus. Por exemplo,
geralmente a pessoa que trabalha na área jurídica, quando arrebatada em espírito, é
conduzida aos exércitos de anjos da área da justiça celestial, ocorrendo
reconhecimento dos anjos da justiça liberados por Deus para ministrar e/ou andar com
ela.
Outras pessoas são arrebatadas ao Palácio da Justiça, ao Tribunal de Justiça, ao
Supremo Concílio celestial, ao Trono de Justiça, dentre outras dimensões ligadas a
Justiça de Deus. E sua função, como intercessor, ligada à justiça de Deus, será
promover o alinhamento do profético com o terreno, exercendo atos de justiça na
causa apresentada diante de Deus Pai; quer seja em prol da vida de pessoas ou da
igreja (Noiva fiel).
De igual modo, poderá ocorrer com a pessoa que trabalha na área da saúde na terra
ser liberada por Deus, para Curar, para realizar milagres em nome de Jesus (Yeshua
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Hamashia). Logicamente, que existem pessoas que atuam no reino do Espírito
apresentando altas Patentes e insígnias; independente de sua profissão na vida
secular. Sendo notória a unção de profetas, que são liberados por Deus para adentrar
diversas dimensões célicas, mediante o seu chamado em Cristo. Por exemplo, um
pastor, missionário, ou um profeta, pode ser usado por Deus para liberar decretos,
curar, operar maravilhas, adentrar no Tribunal da Justiça Celestial, descrever regiões
e dimensões do céu, dentre outras funções, sem exercer a profissão condizente na
terra.
Existem exércitos de anjos da Justiça com diversos equipamentos, veículos de
transportes e armas espirituais. Posso descrever, por exemplo, um tipo de exército de
arcanjos da Justiça Celestial de alta patente. Estes usam espadas e se vestem de
roupagens prateadas. Há também os anciãos da Justiça, que são de grande sabedoria
e conhecimento; e também de alta patente. Quando enviados por Deus, ou a pessoa
é arrebatada às dimensões do Palácio da Justiça, eles a ministram acerca da justiça
de Deus, mostram a beleza do Palácio, apresentam os livros da biblioteca célica, na
repartição ligada à justiça celestial, dentre outras funções. Isso mediante o chamado
e patente de cada um.
Veja que testemunho interessante!

TESTEMUNHO II:
“QUANDO ME APROXIMEI, REPAREI QUE O ANCIÃO ESCREVIA MUITO...”
“Era o mês de abril de 2019, estava em um retiro com alguns irmãos da igreja em que
eu congrego (Igreja Evangélica Resgate) e também se encontrava a Ap. Uleidice
Rocha e, à noite, durante o culto, minha visão foi aberta e vi vários anjos enfileirados
e posicionados como um triângulo, sem o traço que une os dois vértices e o ângulo
menor estava atrás de mim, como um sinal de menor (<).
Tudo era muito lindo, já tinha visto anjos antes e arcanjos, em especial o Arcanjo da
Justiça e de repente, não sei se fui arrebatada em espírito ou não, mas fui levada de
elevador (celestial) ao Palácio da Justiça. Era por volta da meia-noite.
Quando saí do elevador e dei alguns passos, vi um ancião sentado a uma escrivaninha
branca, tudo era muito alvo! Ele escrevia com uma caneta tinteiro reluzente, diferente
das canetas que conhecemos, sobre um livro aberto contendo
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várias páginas. Ele tinha cabelos brancos até os ombros, bem alvos, suas vestes
também eram brancas. Tudo era muito esplendoroso!
Quando me aproximei, reparei que o ancião escrevia muito. Eu tentava ler o que ele
escrevia, mas não conseguia. Então olhava para ele e em pensamento perguntava o
que ele escrevia.
Passados alguns instantes, ele fitou os meus olhos e sorriu. Logo em seguida retirou
a página que estava escrevendo e me entregou. Em pensamento, mas uma vez, eu
falava:
- Não consigo entender o que está escrito.
Ele continuou a sorrir.
Via que a página estava escrita, mas eu continuava a não compreender o que ela
continha. E mais uma vez eu lhe perguntava o que estava escrito ali. E ele somente
me fitava com os olhos e sorria lindamente.
Passados alguns instantes, me foi revelado que era a página do livro que eu iria
escrever e seu título: DEUS – JUSTIÇA E EQUIDADE.
Glórias a Deus! E aqui começa o que me foi revelado aos poucos. (*O livro).

TESTEMUNHO III:
VISTO PARA OS EUA – O convite.

Por três vezes, em tempos diferentes, recebi sinais de possíveis convites para eu
ministrar nos EUA. Parecia que iria fluir e depois passava...
No ano de 2018, começaram-se novos sinais. Senti motivada a retirar meu visto.
Porém, não se deu conforme sinalizado e tive que esperar um pouco mais, além de
orar mais acerca perguntando a Deus o porquê, e se era chegado o tempo de buscar
o meu visto. Foi quando ouvi o Espírito Santo me dizer que, quando eu recebesse o
convite diretamente da igreja dos EUA seria o momento de eu tirar meu visto. Pois
bem, na semana seguinte recebi o convite para ir ministrar em igrejas lá, juntamente
com a pastora Laerce. Retiramos nosso visto e fomos. Deus é fiel para cumprir todas
as suas promessas.
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CAPÍTULO VII

ATOS PROFÉTICOS COM OS ANJOS – intercessão
profética
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Através da intercessão profética, o intercessor tem acesso às várias dimensões dos
céus, mediante o nível de necessidade de conquista e sinais proféticos
predeterminados pelo Espírito Santo.
Quando o intercessor percebe esses sinais, através de visões espirituais, ele estará
apto para avançar; adentrar na visão dimensional e realizar atos proféticos com os
anjos; trazendo a existência na terra o que já foi lançado no profético.

TESTEMUNHO:
O GUARDIÃO DOS COFRES.

Realizo conferências e congressos em várias igrejas pelo Brasil e exterior, e por
vezes abrimos Portais às Nações, liberando anjos de nações para ministrar pessoas
que tem chamado missionário para outros países. E já aconteceu de eu ver pessoas
com chamado às Nações adentrando na “Sala dos Cofres” do “Palácio do Tesouro do
Céu”, sendo ministrado pelo anjo ancião, o GUARDIÃO DOS COFRES.
Ao ver, em visão aberta, eu busco orar com a pessoa e vou conduzindo-a para que
ela possa ver e adentrar na visão, fazendo parte dela.
Às vezes o anjo entrega a chave do cofre reservado para a pessoa, ou libera para ela
a senha de abertura dele. Caso a pessoa veja, por exemplo: dinheiro de nações, eu a
estimulo a pegá-lo, no reino do Espírito. Pois se trata de que houve uma liberação e
em breve o dinheiro de Nações virá para a mão da pessoa que exerceu a fé, crendo
que o invisível possa ser visível.
Deus nos confia coisas novas.
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“As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém AS REVELADAS nos
pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que CUMPRAMOS todas as palavras
desta lei”. (Dt 29:29)

->É TEMPO DE TRANSICIONAR.

Vejamos o que diz a palavra de Deus no livro de Josué 3:

A TRAVESSIA DO RIO JORDÃO

GEOGRAFIA DO RIO JORDÃO: Profundidade máxima de 5.20 metros e largura
máxima de 18.30 metros. É sinuoso e estende-se por 260 km. JORDAO significa:
“aquele que desce”. Nasce acima do nível do mar mediterrâneo e deságua no mar
morto, a 427 metros abaixo do mediterrâneo.
À medida que ele avança para o Mar Morto, ocorre progressivamente o aumento da
salinidade.
<http://lucasizoton.com.br/wp-content/uploads/2018/01/Lucas-Izoton_Os-Passos-do-Mestre_ONLINE.pdf >

Episódios bíblicos marcantes acerca do Rio Jordão:
Elias e Eliseu passaram a seco (II Rs 2-8); Naamã recebeu CURA ao mergulhar 7
vezes no rio Jordão; o batismo de Jesus; e outros.
“(...) Josué convocou os doze homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e
lhes disse: Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha
cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas.
Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem: Que
significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da
arca da aliança do Senhor.
Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um
memorial perpétuo para o povo de Israel.
Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam doze pedras do meio do
Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué; e as
levaram ao acampamento, onde as deixaram.
Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que
carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. (Js 3)
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Pode-se averiguar nesta palavra alguns ensinamentos muito importantes:
- Antes da travessia do Jordão, de forma sobrenatural, Josué convocou o povo a se
santificar. “Santificai-vos, porque amanhã o SENHOR fará maravilhas no meio de vós” (Js
3:5).

A santificação é um pré-requisito para conquistas espirituais; uma liberalidade para
que a presença de Deus se manifeste. Com a busca pela santificação ocorre
arrependimento e purificação; o pecado desencadeado pelos desejos carnais é
banindo.
- O povo atravessou a seco, quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas do
Jordão, carregando a ARCA -> Presença de Deus. “(...) O Deus vivo está no meio de
vós.” (v.10).
*Cerca de 25 km acima – levantou-se uma muralha de águas e o povo atravessou a
seco. (V.16).
- CONQUISTA DA TERRA PROMETIDA -> DEPOIS DE 40 ANOS NO DESERTO.
- FÉ – POSICIONAMENTO (SANTIDADE) E CORAGEM:
“Sem duvidas o Senhor entregou terra em nossas mãos; todos estão apavorados por nossa
causa” (Js 2:24).

- MOLHAR O PÉ NA ÁGUA –> autoridade sacerdotal. (*Precisamos entender as
funções de cada um – PATENTES).
- DAR O PRIMEIRO PASSO PARA O RIO SE ABRIR - >conquistar vitórias.
ORDEM: SANTIFICAR AO SENHOR. “Sem santificação ninguém verá a Deus” - Hb
12.14. “(...) mãos limpas e coração puro”. (Sl 24).
ARCA DA ALIANÇA -> PRESENÇA DE DEUS no meio do rio (*lembrança do milagre).
- Josué (*o salvador – sucessor de Moises). Jesus (O Salvador -> autor da nova
aliança) –> 12 pedras no meio do Jordão.
- 12 pedras no acampamento -> igreja dando continuidade a obra de Cristo. (24
anciãos: velha e nova aliança -> doze tribos e doze apóstolos) -> MORTE E
RESSURREIÇÃO. (Ef. 2-1-10; Gl 2.20; Cl 2.13; Rm 6.4-5)
-> Desfazer da velha natureza -> para DESFRUTAR DO NOVO QUE ESTÁ POR VIR
-> Transicionar.
Não se pode ficar apenas no processo do deserto (preparação para a travessia), é
necessário desfrutar da plenitude de Cristo.
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- MEMORIAL: 12 PEDRAS NO MEIO E 12 PEDRAS NO ACAMPAMENTO depois
da travessia.
Aplicação para os dias de hoje:
-Travessia para a terra prometida -> ARREBATAMENTO DA IGREJA RUMO A
TERRA PROMETIDA.
- O DESERTO NÂO FRUTIFICA -> deve-se TRANSICIONAR -> RECEBER O
NOVO DE DEUS.
- O número 12 sinaliza GOVERNO DA IGREJA
- UM MEMORIAL

Façamos um memorial com nossas orações. TEMPO DE TRAVESSIA...
PROFETICAMENTE ->Pegue sua pedra, ofereça um altar para o Senhor. Façamos
um memorando com as pedras do Rio da vida, para que todos saibam que está
sendo estabelecido um memorial de avivamento para todas as nações da terra.
É TEMPO DE TRANSICIONAR.
Todo intercessor é guerreiro, intrépido e vigilante.
Aleluia!!!

YESHUA – A LUZ DO MUNDO
“Agora Senhor, pode despedi em paz o teu servo, segundo a tua palavra”. (Lc 2.29.) [...]

LUZ PARA OS GENTIOS, e para a GLÓRIA DE ISRAEL.
Com oito dias já havia sido circuncidado e recebera o nome de Jesus, conforme
dissera o anjo Gabriel a Maria. (Lc 1:31)
Passado os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moises (rituais ligados às
mulheres após o parto, conforme prescrição da Torá), levaram Jesus a Jerusalém para
apresentá-lo ao Senhor Deus.
ANA -> “graciosa” - adorava ao Senhor, DIA e NOITE em jejuns e orações. Ao ver
Jesus ela falou a respeito do Menino, a todos que ESPERAVAM À REDENÇÃO DE
JERUSALÉM.
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Obs.: NOIVA FIEL, que crer nas PROFECIAS bíblicas e nos profetas levantados
nestes últimos dias, zela pela sua SANTIDADE.
Assim como Ana viu se cumprir as profecias acerca do nascimento do Messias, ditas
pelo profeta Isaias, a Noiva do Cordeiro aguarda o seu resgate, quando será
arrebatada para as Bodas do Cordeiro.
MARIA E JOSÉ foram ao templo para consagrar Jesus (o primogênito) – de acordo
com a lei de Moises; “como lembrança de que, com mão forte o Senhor tirou Israelitas do
EGITO” (Ex.13:1-16) “PORQUE TODO PRIMOGENITO É MEU” – (Nm.3:13)

SIMEÃO -> significado: “o que se faz ouvir ”- Homem justo – cheio do Espírito Santo
– profeta que sabia que não morreria antes de ver o Salvador. AGUARDAVA A
PROFECIA SE CUMPRIR. Assim como a NOIVA aguarda as bodas (seu casamento)
do Cordeiro.
Quando Simeão viu o menino Jesus no templo o tomou nos braços e o abençoou. “Os
meus olhos já viram a salvação, Senhor, pode me dar o descanso em paz” (morte - finalizou-

se sua missão na terra). TIPIFICAVA a velha aliança dando lugar à nova aliança, em
Cristo.
“Vindo, porém, a PLENITUDE do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido
sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de
filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que
clama: Aba, Pai! (...) sendo filho, também herdeiro por Deus.” (Gl. 4:4-7)
“Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?” (I Co.
3:16).

TESTEMUNHO:
CASAMENTO REAL NO CARTÓRIO DO CÉU.
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
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enormes contendo livros que têm vidas e vários anjos trabalhando de maneira
ordenada. Alguns, sempre que necessário, subiam “Escadas Viventes” para pegar
livros que estavam na parte de cima, 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 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)
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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 dejustiça, 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.
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.!!!”
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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!!!
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.
(Fonte: TORRES DE AVIVAMENTO – Movimentando os anjos com a Oração. Cap. 10, pág.
111)
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CAPÍTULO VIII

ALINHAMENTO CÉU E TERRA – trazendo a existência o
profético

O PROFESSAR A FÉ - > significa declarar, apregoar que algo vai acontecer
mediante a certeza de que o profético se alinhará.
Estar no cerne da profecia é estar alinhado no âmbito da fé.
Muitos durante a jornada da vida, traçando o caminho da fé, ficam desanimados,
sem esperança e passam a duvidar das profecias que receberam.

Disse a palavra em Tiago 1:6:
“Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida é semelhante à onda do
mar, impelido e agitado pelo vento”.
“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele
existe e que recompensa aqueles que o buscam. (Hb 11:6)

Grandes são os infortúnios no decorrer da vida que contribuem para proporcionar desvios dos
propósitos preestabelecidos por Deus, já liberados como promessas. Há um tempo para que
as promessas se cumpram.
Tem uma palavra de suma importância nesta conjuntura, que é a PERSEVERANÇA.
“Porquanto sabeis que a prova da vossa FÉ produz ainda mais perseverança”. (Tg 1:3)
Uma vida em diligente oração colhe frutos bons. A fidelidade na oração propicia
relacionamento com Deus e não se desvia do caminho. Quando se alcança intimidade,
consegue-se desvendar os propósitos do coração de Deus; e mesmo não vendo, ou mesmo
que não haja nada que evidencia a certeza da promessa, tem-se a confiança de que tudo irá
clarear.

A bíblia relata a história de um jovem que teve sua fé colocada a prova. Contudo não oscilou
sua fé quando lhe sobreveio às adversidades, ele continuou credo nas promessas de Deus.
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Esse jovem era José do Egito. Deus falou com ele, ainda adolescente. Em toda a sua conduta
durante a vida pode-se confirmar o nível de temor que ele teve para com Deus.
Deixo aqui também um esboço desta palavra para que possamos refletir:

A TÚNICA DE GOVERNO
VIDA DE SANTIDADE – MESMO NO SILÊNCIO DE DEUS.
(Gn 37: 3 e11 – 18 a 20)

JOSÉ e a túnica que ganhou de seu Pai Israel -> UM ATO PROFÉTICO.
- A túnica era colorida, indicava um prenúncio de GOVERNO.
- Depois que José recebeu a túnica de seu pai ele teve sonhos proféticos.
- Sua túnica provocou inveja e ódio em seus irmãos.
- Uma “Túnica profética” que sinalizava sua missão na terra.

CARACTERÍSTICAS DE JOSÉ:
- Filho amado; escolhido; de confiança do Pai; apontava os erros dos irmãos: NÃO
era conivente com os pecados dos irmãos.

CUMPRIMENTO DE TEMPOS PROFETICOS:

1- SONHADOR - MOR -> maior. Uma liberação da boca dos irmãos, ainda que em
deboche, já sinalizava a PATENTE de José em Deus-> PROMESSAS DO QUE
HAVERIA DE VIR:
- Os sonhos ocorreram depois que José recebeu a túnica colorida (longa - Gn.37:3).

- Deus concede sonhos para os seus escolhidos mediante a peculiaridade de cada
um, segundo o beneplácito de Sua vontade.

1º SONHO:
MOLHO NO CAMPO-> ATAVA O MOLHO -> Tempo de preparação.
- Há um tempo profético entre ATAR o molho (provação – sol quente – trabalho.
Deus levanta mentores) e o ficar de PÉ.
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- Molho de PÉ: sinal de HONRA - RECONHECIMENTO? GOVERNO - autoridade ->
11 molhos se curvaria.
2º SONHO:
SOL e LUA e 11 ESTRELAS se inclinavam a JOSÉ.
Seu pai Jacó o repreendeu naquele momento.
O sonho suscitou INVEJA dos irmãos – Contudo, seu pai JACÓ guardava no
coração.
->TÚ DEVERÁS REINAR SOBRE NÓS?
- As promessas de Deus são liberadas no profético – discernir o tempo – Deus
sinaliza antes para nos lembrar e nos dar esperança durante as provações
->HONRA DE JOSÉ: Ele tinha cerca de 17 anos quando foi vendido como escravo.
Aos 30 anos veio o início da HONRA.
2- ÓDIO – CIÚMES - DESEJO DE MATAR dos IRMÃOS: “Eis já vem o SONHADORMOR” (O chefe/o maior).

TESTEMUNHO:
INCREDULIDADE FAMILIAR – Cumprimento da profecia na Rússia e em Israel.

Quando obtive as primeiras experiências de arrebatamentos às dimensões dos céus,
em me lembro que Deus me mostrara hospedada em hotéis muito luxuosos no
exterior, onde artistas se hospedam. Empolga com o que vi no profético, contei com
muito entusiasmo! Porém, alguns dos meus familiares não creram. Ocorrendo,
inclusive deboches. Achavam que eu estava delirando, pois diante das circunstâncias
seria quase impossível isso acontecer. Era algo totalmente fora de minha realidade
naquele tempo.
Devido à falta de entendimento dos meus, eu me lembro que fiquei muito
decepcionada! Chorei. Reclamei com o Pai... A visão era tão real para mim, que seria
temeroso dizer que não procedia de Deus. (*Lógico que liberei perdão. Eles não
tinham sido arrebatados, e sim eu. Era algo distante para eles, devido espírito de
religiosidade que imperava. Graças a Deus que hoje não mais.).
Passaram-se uns dois anos e a profecia se cumpriu. De maneira sobrenatural Deus
abriu as portas e eu pude ir à Rússia e a Israel no ano de 2009; fiquei hospedada em
hotéis luxuosos, conforme a visão relatada, anteriormente.
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- TOMARAM a TÚNICA de JOSÉ -> O lançaram na COVA (por defesa de Ruben, o
primogênito, mesmo odiando a José, não permitiu que o matassem: “Não tiremos a sua
vida! Lançai-o na COVA.”

-> VENDIDO COMO ESCRAVO (sugestão de Judá), por 20 moedas de prata, aos
mercadores Ismaelitas que o levaram ao EGITO – supõe-se que foi no período da XVII
Dinastia. Egípcia. (www.egitoantigo.net)

-> MENTIRA (*SANGUE inocente de um animal derramado NA TÚNICA DE JOSÉ).
- Prenúncio da CRUZ de Cristo - linhagem de Judá -> remissão do pecado
geracional.
- JUDAS – o traidor recebeu 30 moedas de prata para entregar JESUS ao sacrifício
de cruz (Mt. 26:15).
- A UNÇÃO transmitida pelo Espírito Santo fica DENTRO, não se pode roubar.
- PATENTE adquirida permanece no profético até que tudo se consolide; o homem
natural não pode retirar ou anular.

3- CASA DE POTIFAR (Oficial de FARAÓ):
-> PROSPERIDADE – FIDELIDADE (Entregou nas mãos de José tudo o que tinha
para ele administrar).
->José era FORMOSO: veio a PROVAÇÃO, entretanto, teve zelo pelos princípios de
Deus.
-> SANTIDADE – JUSTO - CORRETO, mesmo distante de sua origem
- > Não traidor: outra roupa dele foi TOMADA novamente -> nas mãos do inimigo (a
mulher de Potifar). Veste de escravo – humilhação.
-> INJUSTIÇA: Falsa acusação. Mesmo no SILÊNCIO de Deus e na adversidade José
não oscilou. Nas entrelinhas pode-se perceber que ele continuou demonstrado, com
atitudes, que cria nas promessas.

- *Não importa as circunstâncias, HÁ UMA PROMESSA. Toda promessa passa pela
prova do tempo. CREIA, VAI SE CUMPRIR!
4- CASA DO CÁRCERE DO REI –> GOVERNO NA ADVERSIDADE:
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ADONAI estava com José e o fazia PROSPERAR. Deu-lhes GRAÇA AOS OLHOS
DO CARCEREIRO-MOR. José adquiriu CONFIANÇA; recebeu autoridade para liderar
a ORDEM na casa do cárcere. O carcereiro ENTREGOU os presos para ele cuidar.
Possivelmente teria possibilidade de FUGA!!!
- Não fuja, não desista, Deus enviará mais sinais!

-> COPEIRO-MOR e PADEIRO-MOR (Presos por ofensas ao Rei)
- José – SONHADOR- MOR/CHEFE.

- Atenta para os líderes que se aproximam de você. Deus sinaliza patente. Qual a
sua PATENTE?! Cura- libertação – palavra- governo?!

JOSÉ OS SERVIA NO CÁRCERE: Ambos tiveram um sonho, na mesma noite.
Estavam perturbados. José percebeu e perguntou aos oficiais, o porquê de seus
rostos? Eles Sonharam e precisavam de interpretação.
“NÃO SÃO DE DEUS AS INTERPRETAÇÕES? Contai-no.”
SONHO DO COPEIRO-MOR-> vide: 3 sarmentos – cachos de uva amadureciam –
COPO de FARAÓ em minhas mãos – exprimia, tomava e dava ao Faraó.
3 dias ->CABEÇA LEVANTADA-> voltaria a ser copeiro do Faraó.
Disse JOSÉ: LEMBRA-TE DE MIM! (Levou cerca de 2 anos pra se lembrar).
-TEMPO de Deus TRATAR –> PREPARAÇÃO. No tempo Dele vai SINALIZAR!
SONHO DO PADEIRO-MOR-> 3 cestos – as aves comiam dos Pães do cesto –>
MORTE em 3 dias – ENFORCADO.
5- De FILHO HONRADO – ESCRAVO – PRISIONEIRO – GOVERNADOR DO
EGITO:
*A HONRA VEM DE DEUS: cerca de dois anos depois o copeiro se lembrou de José,
quando o Faraó teve um sonho.

- Mesmo no silêncio de Deus, adore-o!

SONHO DE FARAÓ: Em pé junto ao rio Nilo viu 7 vacas magras que comiam as 7
vacas gordas. 7 espigas mirradas comiam as 7 boas.
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O copeiro-mor se lembrar de José, aponta >TEMPO DE HONRA
- JOSÉ disse a FARAÓ: -“Não está em mim, mas em DEUS!” E o orientou a guardar
alimentos em tempos de fartura (7 anos).

6- JOSÉ INSTITUIDO GOVERNADOR DO EGITO:

- TÚNICA DE AUTORIDADE, liberada profeticamente por seu pai Jacó.
- Aos 30 anos teve reconhecimento. (José foi vendido a escravo com 17 anos -> cerca
de 13 anos depois).
Recebeu: HONRA - CONFIANÇA – RECONHECIMENTO - ROUPAS FINAS
(*restituição) – COLAR DE OURO (*autoridade e poder). Toda a terra foi ao EGITO
em BUSCA DE PÃO; inclusive sua família. Houve reconciliação.

Ide por todo o mundo e anunciai o PÃO DA VIDA, que é Jesus.

Vale salientar também que, José foi honrado muitos anos depois, mesmo depois de
morto. “Pela fé José, próximo a sua morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu
ordem acerca de seus ossos”. (Hb 11:22). Sua ordem foi executada, cerca de 430 anos

depois.

É de suma importância buscar discernir se o que planejamos para nossa vida tem
conexão com o que Deus traçou pra nós desde a eternidade.
Deus envia seus anjos para nos ministrar mediante os Seus intentos eternos. E
quando entendemos e permitimos que os nossos sonhos sejam idênticos aos sonhos
que Ele sonhou pra nós, ocorre um ALINHAMENTO ENTRE CÉU E TERRA (Deus,
anjos, e homem).
O Eterno tem liberado senhas e chaves para que possamos ativar os anjos e mover
no profético. Uma destas CHAVES é a oração da igreja.
A oração sincera é a legalidade para haja intervenção divina.
A bíblia nos traz um grande ensinamento através de uma mulher que era estéril e
sinaliza o liberar e cumprimento de profecia, depois que ela orou com muita
sinceridade. Deus mudou uma nação com o pedido e entrega do voto desta mulher.
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O VOTO DE ANA – geração de honra
UM VOTO DE FIDELIDADE, nos dízimos e nas ofertas (ordenança bíblica). Devem
estar no altar de Deus – no Templo.
“E fez um voto, dizendo: SENHOR dos Exércitos! Se benignamente atentares para a aflição
da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres
um filho homem, ao SENHOR o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não
passará navalha”. (I Sm 1:11)

ORAÇÃO NO TEMPLO -> renúncia total.
->DE ANO EM ANO subiam a Jerusalém para adorar e sacrificar ao Senhor dos
Exércitos.
-> ANA RECEBIA PORÇÃO DOBRADA do marido (o marido-autoridade sobre a
mulher – pode profetizar), mas não comia; CHORAVA, pois era estéril.
No Templo, AMARGURADA, Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente. (*Chore
aos pés de Jesus). O sumo sacerdote Eli, assentado junto ao templo, numa cadeira
(*acomodação – não sondou a Deus a cerca do que estava acontecendo), jugo Ana,
conjeturando que ela estava bêbada.
- Não estou embriagada. Não sou filha de Belial. Apenas venho derramar a minha alma
perante o Senhor. (*INTIMIDADE).

Ana não contou a Eli qual era a sua petição, pois Deus já sabia...
-“Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. ..” Ana foi e JÁ NÃO

ESTAVA TRISTE -> teve FÉ, creu na palavra sacerdotal (*autoridade).
No sacrifício anual Ana não subiu a Sião até o desmamar de Samuel, pois tinha feito
um VOTO. Ao desmamá-lo, ela subiu e levou três ofertas: Um NOVILHO de três anos
– um EFA DE FARINHA e ODRE DE VINHO (v. 24). A presença da TRINDADE
representada nas ofertas:
O NOVILHO -> indica o sacrifício de Jesus na cruz – oferta queimada para a
reconciliação do ofertante com Deus – liquidava a dívida adquirida pelo pecado.
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“[...]E a sua expiação trará ao SENHOR: um carneiro sem defeito do rebanho, conforme à tua
estimação, para expiação da culpa trará ao sacerdote; E o sacerdote fará expiação por ela
diante do SENHOR, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada”.
(Lv 6:5-7)
"E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a
sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o SENHOR; e os filhos de Arão, os
sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está
diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus
pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha
sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a
cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar; Porém a sua fressura e
as suas pernas lavar-se-ão com água; e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar;
holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao SENHOR”. (Lv 1:4-9)

A FARINHA -> indica Jesus como o PÃO DA VIDA e ao Pai como o PROVEDOR que
deu Seu único filho para morrer pela humanidade, a fim de termos VIDA eterna;
comendo do Pão da Vida, que é Jesus.
-> UM MEMORIAL: As ofertas de manjares eram levadas a um dos sacerdotes, que
lançava uma porção ao fogo -> TIPIFICA o ato de se oferecer. Jesus deu a sua vida
por nós em sacrifício.
O ODRE de VINHO -> indica o sangue de Jesus derramado, o selo, para que
tivéssemos intimidade com Espírito Santo. -> ALEGRIA do Senhor -> uma oferta de
AMOR.
Ana fez um voto ao Senhor e cumpriu:
SAMUEL (significado: “Do Senhor pedi”) - um filho gerado de um voto - era uma oferta
que Ana fez a Deus; entregou o futuro dela a Ele
–> UMA OFERTA VIVA: “O darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça
não passará navalha.”
UM VOTO DE FIDELIDADE: “Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição
que eu fizera. Pelo que também o trago como DEVOLVIDO ao Senhor, por todos os
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dias que viver, pois do Senhor o pedi...” PORQUE TUDO VEM DE TI, E DAS TUAS MÃOS

TO DAMOS.
A tradição judaica -> confeccionar uma túnica para presentear filhos prediletos.
ANA FAZIA UMA TÚNICA POR ANO e levava para Samuel, que ministrava perante o
altar de Deus. (I Sm 3:1)
Há quase mil anos antes de Jesus nascer, o profeta Jeremias (inspirado por Deus),
registrou nas Escrituras: “Repartiram entre si minhas roupas e sortearam minha túnica”. –
O cumprimento da profecia falada por Jeremias aconteceu quando os soldados
lançaram sorte com a túnica de Jesus. (Jo 19:23-24).
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós” (Gl 3.13). Ele nos
“revestiu de justiça” (Is 59.17), e “a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade, o cinto
dos seus rins” (Is 11.5), e fomos vestidos de “vestes de salvação” (Is 61.10).

A túnica – feita de linho fino -> atos de justiça, era feita para os sacerdotes. Em virtude
disso, temos por direito adquirido uma TÚNICA DE PROTEÇÃO.
“E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio; pelos
séculos dos séculos. Amém.” (Ap.1:6)
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CAPITULO lX

EM BUSCA DO SOBRENATURAL DE DEUS
-----------------------------------------------------------------------------------Os sedentos pela presença gloriosa do Grande Eu Sou não cansam de buscar pelo
sobrenatural. É ilimitado o Seu poder.
À medida que se sobe os degraus da intimidade, maiores são as conquistas e o
desvendar de Sua glória. Maior é a liberação para adentrar dimensões celestiais.
Os sedentos não se conformam em vivem no deserto, em terra seca, e sem água.
Clamam pelas fontes inferiores e também pelas fontes superiores.
Vejamos o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto:

DÁ-ME AS FONTES DE ÁGUAS (Juízes 15:12-15)
ACZA - > raiz da palavra está ligada a um enfeite para o tornozelo (hebraico). Tem o
sentido de "a adornada".
-> Filha de Calebe. Foi dada de presente ao que derrotasse a cidade de Quiriate –
Sefer (Jz 1:12).
Esposa de OTNIEL – seu primo (Jz 3:9)
-> OTNIEL -> (Jz 2:10-11) Tem origem no nome hebraico Athniel, que quer dizer
LEÃO DE DEUS. Seu nome é citado no Antigo Testamento como primeiro juiz de
Israel, após a morte de Josué. Foi um dos espiões enviados à Canaã, por Josué. Era
carismático; restaurador da ordem.
OTNIEL (Leão de Deus) -> lutou contra gigantes e tomou a cidade, pois a recompensa
seria valiosa (ACZA- Mulher virtuosa – “a adornada”).

*Conquistas valiosas são como tesouros escondidos. Tem que ter empenho! Herança
sem esforço não tem valor!
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-> O PEDIDO DE ACZA: Ela NÃO se contentou a sua herança (Jz 1.14). ERA
TERRA SECA, sem água. PEDIU AO PAI e SEU PEDIDO FOI ACEITO.

PEÇA! Você é filho (a). Tem direito a herança!
“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á” (Mt 7:7)
“E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.” (Jr
29.13)

No sentido figurativo, pode-se comparar Acza a Noiva/igreja de Cristo. Aquela que
está sendo adornada na caminhada para se encontrar com o seu Noivo Jesus, o Leão
da Tribo de Judá, e receber a sua herança.

-> QUEM ERA CALEBE? (Pai de Acza) -> Ele estava entre os doze espiões enviados
por Moises para espionar a terra de Canaã.
- Homem valente que NÃO temeu os gigantes (Nm 13.30). RELATOU O QUE VIU.
(Nm 14.7).
- Fez calar o povo e deu a honra a Deus (Nm 14.8). Deus se agradou de sua atitude
(Nm 23.24)
- DEUS cumpriu a promessa feita a Calebe desde o governo de MOISES. Depois de
45 anos recebeu HEBROM como herança. Seus filhos são citados em I Cr 4.15.

CARACTERISTICAS DE ACZA:
Mulher de FÉ:
- Ela sabia que seu Pai poderia lhe dar mais. Tinha bom relacionamento com o Pai segurança.
- PEDIU FONTES DE ÁGUA -> Recebeu fontes inferiores e fontes superiores (Jz
1.15, II Cr 25.9).

DEUS SEMPRE NOS SURPREENDE!
"Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que
Deus tem preparado para aqueles que o amam." (I Co. 2:9)

- Acza teve OUSADIA no pedido.
*O Leão da Tribo de Judá nos impartiu a sua ousadia. Seja intrépido!
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- FONTES INFERIORES –> Ex.: vales. Bens terrenos. Ganhar vidas pra Jesus. –
remete a BENÇÃOS da TERRA.
- FONTES SUPERIORES -> Comunhão – BENÇÃOS do CÉU. TERRA e CÉU
conectados.
- Acza era MULHER DE VISÃO: guerreira – corajosa – audaciosa (como o Pai). NÃO
se conformou com sua situação circunstancial (TERRA SECA): Não ficou murmurando
ou se revoltando contra o Pai. TEVE ATITUDE, por direito. NÃO SE CONFORME com
sua situação...
*Deus sempre tem e faz mais do que possamos imaginar ou pensar. As bênçãos
vêm sobre os fieis!
“E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu
Deus: Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo”. (Dt 28: 2-3)

O PECADO, a omissão, a negligência, o conformismo, a religiosidade, nos impedem
de tomar posse de bênçãos maiores. (principalmente as fontes superiores).
“As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos
pertencem” (Dt 29.29)

*Jamais devemos desista de lutar! Deus transforma a terra seca em MANANCIAL
DE ÁGUAS.

REFLEXÃO:
- Qual tem sido a sua terra seca? Família? Trabalho? Questões financeiras? Vida
espiritual?

-> As barreiras culturais poderiam impedir os direitos de Acza, por ser mulher. Todavia,
ela não se conformou com sua realidade e pleiteou outra forma de vida.
Balizado nesta palavra podemos extrair ensinamentos: Não importa as circunstâncias.
PEÇA! Reivindique, com sabedoria; é direito seu! Busque sabedoria em DEUS. ORE,
e o Espírito Santo lhe ensinará como se achegar diante do Trono de Deus Pai.
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- Quais promessas proféticas já lhes foram liberadas?
HOJE É O TEMPO DE PEDIR. Tenha atitude. SINALIZA! Deus pode adiantar o tempo.
ARREBATA O CORAÇÃO DO PAI. RASGUE O SEU CORAÇÃO! DECLARE AMOR
POR ELE!
Caso esteja vivenciando alguma intempérie em sua vida que lhe faça sentir como se
estivesse em terra seca, NÃO SE CONFORME COM A TERRA SECA: aridez –
deserto. (DESERTO é lugar de PASSAGEM/TRANSIÇÃO). O melhor está por vir.
Deus enviará o anjo pra lhe socorrer, quando pedir com fé.

- FONTES DE ÁGUAS:
“E o SENHOR te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os
teus ossos; e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam"
(Is. 58:11)

FONTES INFERIORES-> (VALES)
- Pode-se equiparar a

PROSPERIDADE ESPIRITUAL E FINANCEIRA

–

COMUNHÃO FAMILIAR.
- Ir até a herança implica comprometimento – fidelidade – submissão.
FIDELIDADE A DEUS PAI -> abrir mão do próprio EU, do descanso e acomodação,
do dinheiro pra conquista MULTIDÕES; conquistar almas (tesouro que não se
corroem).
FONTES SUPERIORES-> (MONTANHAS). Remeter às coisas do alto. Busca pelo
sobrenatural de Deus.
Deus não dá herança aos desinteressados. Os que almejam receber dons espirituais
devem sinalizar com sua entrega, arrependimento e adoração. Um coração contrito
atrai o olhar de Deus.
- Tome posse de sua herança! Seja como Acza! MOSTRE O ADORNO DE SEU
TORNOZEIRO – seja a sua caminhada espiritual enfeitada com sua herança. Os que
olharem para você verão a sua formosura.
-TORNE SUA HERANÇA VISÍVEL: Fontes inferiores (terra) e superiores (acesso livre
as dimensões do céu).
- RECEBA UNÇÂO DE CONQUISTA!!! DE FILHOS LEGÍTIMOS DO PAI ETERNO.
“ QUEM TEM SEDE VENHA E BEBA”- disse Jesus (Jo 7. 37-38)
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“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva". (João
7:38)

TESTEMUNHO:
INTERCESSORA DO ES – BRASIL FOI ARREBATADA À SALA DO REFRIGÉRIO
E DEUS LHE REVELOU O SEU CHAMADO.

Conferência de Intercessão: Torres de Avivamento, no mês de julho de 2018
Durante uma ministração da pastora Uleidice, eu estava sentada ao lado de uma
pastora do ministério a qual faço parte. Havia uma atmosfera de glória muito forte
no ambiente. Eu senti a unção descer sobre mim... Eu estava de olhos fechados,
adorando e tive uma visão de uma enorme bola de fogo que se formava a minha
frente. Ela estava no céu, no alto. Mas ao mesmo tempo parecia que estava bem na
minha frente. Parecia que eu podia tocá-la...
Ao redor dela estava tudo escuro, e a luz dela era muito forte. A bola ia girando, da
direita para esquerda. À medida que girava ela ia aumentado de tamanho.
Enquanto isto, sobre a minha cabeça eu senti a presença de uma nuvem que
disparava vários raios sobre mim.
De repente, aquela bola de fogo foi esticando como que um braço que veio em
minha direção.
Aquele fogo era de uma cor amarelo misturado com vermelho; tinha chamas muito
vivas; eu podia ver o contorno de suas labaredas. O fogo veio e entrou em mim da
cabeça aos pés e dos pés a cabeça. Eu não sentia calor, mas senti algo muito
diferente. Eu fui tomada por aquele fogo. Parecia que eu não estava mais naquele
salão. Tudo havia sumido. Eu podia sentir o fogo e os raios e ver clarões de
relâmpagos que saiam da nuvem.
Depois de alguns minutos a pastora Uleidice chamou à frente as pessoas que tinham
um chamado para as nações, que ela iria orar. Eu fui à frente. Fiquei ali ainda em
adoração. De repente cai no chão. Fiquei um pouco meio que "fora do ar", depois
percebi que meu corpo estava no chão do salão, mas o meu espírito não estava ali.
Fui levada em espírito para uma sala bem grande: Um anjo abria a porta pra mim e
logo depois que demos alguns passos. Na entrada, eu via um LEQUE GIGANTE como
se fosse de madrepérola. Ele era nas cores marfim e preto. As paletas do
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leque brilhavam como se tivesse sido polidas. Eu vi vários desses leques em
tamanhos diferentes. Também vi outros que eram de outro tipo de material. O primeiro
leque era o maior. Devia ter uns três a quatro metros de altura. Logo que eu vi esse
leque fiquei admirada! Ele era muito lindo! E ele estava fechado. Então, quando nos
aproximamos dele, ele se abriu todo. Ficou alguns segundos aberto e depois fechou.
Foi aí que percebi que havia vários deles. Alguns eram de cor mais clara. Então, o
próximo leque depois dele fez a mesma coisa. Abria e fechava.
O anjo ia me levando pela sala; eu observava tudo atentamente. Entramos em um
corredor,

passamos

por

ele

e

tinha

outra

sala

com

APARELHOS

DE

REFRIGERAÇÃO. Nesta segunda sala eu não consegui definir o que eram esses
aparelhos. Na verdade parecia ser na mesma sala, mas com paredes transparentes.
Essas paredes separavam os tipos de objetos.
Depois passamos para outra sala e havia vários ares condicionados, de diversos
tamanhos. Andamos até a última sala e havia muito gelo nela. Todas as paredes
estavam com gelo. Como se fosse um congelador de geladeira, só que bem grande (
era como se fosse um congelador do tamanho de uma sala). Eram quatro salas. Então
eu não perguntei, apenas pensei: “ O que deveriam ser aquelas salas?", e o anjo me
disse que eram as SALAS DO REFRIGÉRIO. Então entendi que havia vários níveis
de refrigérios para a alma.
Nesta última sala foi interessante, o que eu pude perceber, era que havia uma
diferença entre esta e as outras três salas. Os objetos das outras salas eram para
serem colocados dentro da alma das pessoas. Mas esta última, era a pessoa que era
colocada dentro dela.
Depois o anjo pegou na minha mão e voamos para outro nível. Parecia que era outro
andar acima. Mas creio que era numa outra dimensão.
Entramos em outro corredor e viramos à direita. Depois entramos numa sala onde
havia vários tipos de pães e bolos. Os pães eram de diversas formas e eram
pequenos. O primeiro pão que eu vi era parecido com o que eu tinha visto o anjo levar
para a pastora do ministério o qual faço parte, comer na noite anterior da conferência.
Havia várias mesas redondas, como as que se usam em festas. As mesas estavam
arrumadas com toalhas. Em cima uma havia um bolo diferente. Os bolos eram
grandes e altos. Como se fossem bolos confeitados para casamento.
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Três deles chamaram a minha atenção, um tinha vários raios que se movimentavam
sobre ele. O segundo parecia que havia um redemoinho que rodava, e era de cor
luminosa e azulada. Ele se movimentava de baixo para cima. Girava como um
remoinho de neon.
No terceiro bolo, parecia que haviam umas barras compridas de metal prateado,
brilhante, fincados nele. Deviam ser uma quatro barras de uns vinte a trinta
centímetros cada.
Havia muitos bolos diferentes e bem estranhos. Todos pareciam obras de arte e eram
todos como se fossem confeitados para um casamento.
Nesta sala, dos bolos, não me lembro de ter ouvido o anjo falar, mas entendi que eram
pães e bolos para a cura da alma.
Quando chegamos ao final da sala, havia outras mesas, e sobre elas havia jarras de
vidro. As jarras estavam cheias, e junto a elas tinha copos de vidro (parecidos com
copos de 200ml). O anjo me disse que naquelas jarras havia bálsamo para as almas.
Ele disse que quando eu visse uma jarra destas e/ou um copo, era para levar a pessoa
a beber aquele bálsamo (eu logo reconheci aquelas jarras porque já tinha tido visões
com elas e também, já tinha visto anjos no meio da igreja com um daqueles copos na
mão para servir a alguém).
Certa feita eu via uma irmã que estava recebendo uma oração de cura. Enquanto ela
era ministrada pelo pastor, eu via na frente dela uma jarra e um copo. Via a jarra
encher o copo. No meu espírito eu já havia entendido para que servia. Mas não mandei
ela beber, eu apenas falei : "Um anjo trouxe um bálsamo para você"! Agora com a
explicação que o anjo me deu eu já sei exatamente o que fazer.
Novamente o anjo pegou na minha mão e voamos para cima. Foi um voo bem rápido,
mas percebi que foi mais demorado do que os outros. Era como se tivéssemos
passado por várias outras dimensões, até chegarmos em outro lugar, também escuro.
Eu não via nada ao redor; então o anjo apontou para cima, do meu lado direito, olhei,
e vi uma ESCADA DE ÁGUAS, ela devia ter uns vinte degraus. Ela terminava lá no
alto, numa parede de águas, mais parecia uma cachoeira que formava como que uma
cortina de águas. Eu subia e a água não molhava os meus pés. Era como se pisasse
sobre ela, como um chão firme. Subi até chegar na parede de águas. Eu olhava pra
cima e via que a parede fechava a passagem.
O anjo mandou que eu continuasse andando. Então atravessei aquelas águas. Dei
alguns passos e ali havia mais alguns degraus, uns três. Subi e cheguei numa sala.
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A porta estava aberta. Havia outro anjo na porta, do lado de dentro. Não era uma sala
muito grande, tinha mais ou menos uns seis a sete metros quadrados.
Num canto da sala, do lado esquerdo, havia uma mesa de águas, junto dela uma
cadeira de águas. Havia também na parede à frente da mesa, uma janela. Tudo era
de águas ali. O anjo me disse para sentar na cadeira. Quando sentei eu vi que tinha
um livro sobre a mesa. Interessante que o livro também não ficava molhado. Então
eu estiquei o braço para tocar no livro; e o anjo me disse:
“- Você não pode tocar nele. Mas eu vou abri-lo para você.”
À medida que ele ia passando as páginas, aparecia palavras (no meu entender eram
nomes de pessoas) nas cores em bronze, prata e dourado. Na ordem de baixo para
cima, respectivamente. Eu não entendia que nomes eram aqueles. Não estavam
escritos em português. Enquanto eu lia, o anjo me disse que em outro momento eu
iria saber o que eram aquelas palavras.
Depois me levantei e sai da sala em direção aquela cortina de águas. Atravessei
novamente as águas e o anjo me disse para esperar... Eu fiquei parada. Ele me deu
um comando:
- “Coloque a sua mão na água e pegue as bolas de fogo”.
Então eu coloquei a mão e caiam bola de fogo; olhei para a minha frente e vi as
nações. Eu pegava das águas as bolas de fogo e lançava sobre as nações. Eu via
multidões, e as bolas de fogo cair sobre elas.
Parecia que tudo acontecia bem lentamente, como que em câmera lenta. Eu me
sentia como se estivesse flutuando.
O voo de volta foi lento. Enquanto voltávamos o anjo que estava me conduzindo desde
o principio, disse que eu recebi uma senha que deveria ser usada para acessar
aquelas salas. Quando ele me falou qual era a senha, aquilo já me era familiar; o
Senhor já havia me dado várias vezes, eu só não sabia que se tratava de uma senha
ou algum tipo de código do mundo espiritual.
Depois disto percebi com mais realidade que eu estava no salão da igreja. Fiquei
embriagada, não conseguia me levantar.
Algumas pessoas me ajudaram e me colocaram numa cadeira; algum tempo depois
eu me levantei fiz algo e depois quando ia voltar para a cadeira de novo, senti um
ataque, como se algo fosse ser roubado de mim. Então guerreei e declarei que aquele
território era meu. Tomando posse mesmo daquilo que eu havia recebido de Deus.
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Foi uma experiência realmente tremenda! Foi algo que eu estava gerando durante a
semana que antecedia a conferência. Eu queria ser arrebatada. Também, estava
pedindo respostas ao Senhor. Uma das coisas que eu queria saber era qual era o meu
chamado. Eu já sabia que o meu ofício era de profeta. Mas não sabia como o Senhor
queria me usar. Agora já tenho a resposta. Descobri que o meu chamado é para a
CURA INTERIOR.
Há alguns anos atrás, o Senhor havia me dado um texto no livro de Mateus. Nesta
ocasião Ele me falou que havia me preparado para cuidar dos perdidos que estão
dentro de casa. Eu entendi que o meu chamado era para cuidar da igreja. Todavia,
não sabia como isto se daria.
Estou ainda digerindo tudo aquilo que vivi. Foi tremendo!
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CAPÌTULO X

QUEM ESTÁ DISPOSTO A CARREGAR A CHAMA?
----------------------------------------------------------------------------------TESTEMUNHO I:
EM CLINTON – MA – EUA: Liberação de profecias.

Estive juntamente com a Pra Laerce em algumas igrejas evangélicas nos EUA, em
Massachusetts, para ministrarmos a palavra de Deus em cidades, como: em Pittisfield
-Worcester - Clinton – Natick.
O Espírito Santo operou tremendamente nestas ministrações, conforme a liberação
da parte Dele; como aprouve fazer. Muitas revelações!
Deus nos surpreendeu levando-nos a uma igreja na qual não havia convite
antecipado.
Encontrávamos num aniversário de uma criança na tarde de um domingo nos EUA;
estando presentes cristãos e não cristãos.
Já estávamos nos despedindo quando algumas pessoas da família da casa do
aniversário e amigos deles (todos imigrantes brasileiros) pediram que orássemos por
eles, no particular. Deus abriu vários mantos proféticos, inclusive de reconciliação com
DEUS.
Em dado momento, um casal de irmãos em Cristo adentrou naquela sala para que
pudéssemos orar. A atmosfera espiritual mudou completamente. Brinquei:
- Oh glória! É encontro dos anjos!
Foi muita glória! Após entregar recados de Deus, o irmão nos chamou para irmos
congregar com eles em sua igreja, em outra cidade do EUA, chamada Clinton - MA.
Uma igreja de brasileiros cujos cultos acontecem numa igreja americana. Foi
magnífico!
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Meus olhos espirituais foram abertos e passei a ver anjos na arquibancada celeste e
o Trono de Deus.
Atentei para o olhar de Deus. Refletia o seu olhar dentro da igreja em forma de arco
da aliança, em círculos, marcando as famílias ali. Observei que Deus circulava, com
seu olhar de aliança e fidelidade, a família pastoral. Em seguida me dizia:
- QUEM ESTÁ DISPOSTO A CARREGAR A CHAMA?
“- Procurei, chamei, sinalizei e encontrei aquele que está disposto a carregar a chama
de avivamento” (referindo ao pastor da igreja).
Quando nos deram oportunidade entreguei as visões e passei os recados proféticos
de Deus. Foi tremendo! Deus me deu a palavra de Salmos 29. Ele me mandava dizer
que a sua voz trovejava naquela igreja (irmãos que sobem montes, fazem vigília de
oração, leituras a palavra, buscam os dons, etc.).
Via a liberação de uma grande bandeira de avivamento. Chamei a liderança à frente.
Pela fé, hasteamos a bandeira branca com a figura em chamas do Leão da tribo de
Judá.
Logo depois da ministração da palavra o pastor daquela igreja, em Clinton – MA, nos
chamou à frente para orar por nós. Ele me entregou uma profecia que muito me
impactou! Em virtude do que ele disse, pois tinha coligação com uma visão espiritual
que eu tivera durante um louvor cantado no culto, que mencionava sobre o milagre da
multiplicação do azeite da botija da viúva de Serepta, realizado pelo profeta Eliseu. (II
Reis 4:1-7).
Enquanto um irmão cantava esse louvor eu via muitos potes cheios de azeite ao meu
lado, que transbordavam, sem cessar. Deus me ministrava acerca da provisão
ministerial.
Ainda durante o louvor, peguei o caderno da Pra Laerce e passei a registrar as
revelações e visões que estava tendo. Dentre as revelações, anotei que cada um de
nós deveríamos compra 7 vasos pequenos para que pudéssemos, posteriormente,
realizamos um ato profético com azeite, na torre de Oração de minha casa, no Brasil.
Também nos orientava a realizarmos jejum durante sete luas novas (Neste período
desta escrita estamos cumprindo essa ordenança do Pai).
Dentre os escritos, que outrora já havia sido registrado no caderno, em formato maior,
estavam os seguintes dizeres: QUE ESTÁ DISPOSTO A CARREGAR A CHAMA?
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Ainda durante o momento dos louvores fui arrebatada para DENTRO DO OLHAR DE
DEUS. Dali abriu-se outra porta dimensional e eu já me via sobrevoando um lago, na
AUSTRÁLIA.
Depois, já me encontrava numa Sala de Controle ao lado de Deus-Pai. Havia anjos
ali. Ele me mostrou uma miniatura do globo terrestre girando... em chamas de fogo.
Abba me disse para apontar meu dedo indicador para o globo. Ao apontar ele parava
de girar. Então, percebi que meu dedo parara na parte norte da ÁFRICA.
Em seguida Ele me disse:
“- Peça a nação que você quer ir”.
Eu pensei: “Como assim?! Em todo o tempo senti que vem Dele as revelações das
nações que já fui e que ainda irei?!”
E logo Ele me respondeu:
“- Os íntimos têm a minha permissão para pedir nações e eu concederei”. Lembreime de Salmos 2:8, que diz: ”Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da
terra por possessão.”

Pois bem, conforme mencionei, após a pregação do pastor ele me entregou uma
profecia dizendo-me que o azeite não iria acabar... Deus estava liberando a
multiplicação... Eu iria distribuir e não se acabaria... Falou-me sobre a abundância da
provisão ministerial ... Em seguida disse-me que Deus me levará à ÁFRICA.
Quando ele parou de profetizar, eu peguei o caderno da Pastora, onde eu havia feito
as anotações durante aquele culto e mostrei para a igreja a confirmação da palavra
profética, uma vez que Deus já havia falado comigo no mesmo contexto da profecia
liberada pelo pastor.

INSTRUÇÕES PARA OS GUARDIÕES DA NOIVA:
Para incrementar e recapitular, quero instigá-lo (a) um pouco mais, apresentando
alguns conceitos e informações que jugo ser de muita eficácia para dar um
fechamento a este livro.

O QUE É SER UM GUARDIÃO?
Guardião significa ser atalaia, guarda, vigilante que zela pelo cumprimento da Palavra
de Deus.
“Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor”. (Mt. 24:42-44)
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“Filho do homem: Eu te dei por ATALAIA sobre a casa de Israel; e tu da minha boca ouvirás
a palavra e avisá-lo-ás da minha parte.” (Ez. 33:7)

COMO SE MOVER NO PROFÉTICO COMO GUARDIÃO E PROVOCAR
MUDANÇAS DIMENSIONAIS?
- Através da intercessão profética.
- Intercessores às Nações são GUARDIÕES DO AVIVAMENTO. Pois zelam, em suas
TORRES DE VIGIA pela sua igreja territorial, por líderes eclesiásticos locais,
estaduais, regionais, nacionais e internacionais.
- A BASE PARA QUE OCORRA DO AVIVAMENTO É A INTERCESSÃO. A senha é
sangue de Yeshua Hamashia (Jesus, o Messias).

PROJETO DE AVIVAMENTO NO CÉU:
Deus escolhe entre os escolhidos os que estarão na linha de frente.
Fui alcançando respostas gradativamente, e entendendo o agir de Deus através dos
diversos arrebatamentos de espírito e de discernimentos vindos através da Noiva
(igreja).

TESTEMUNHO l:
O ANJO MIGUEL CHEGOU DE HELICÓPTERO CELESTIAL.
“Eu me lembro de um sonho que tive bem no início do revelar de meu chamado às nações,
em que eu via exércitos territoriais e exércitos da marinha. O anjo Miguel chegou de
helicóptero celestial e me viu quase no final de uma das filas dos exércitos territoriais. Eu
estava vestida com mesmo uniforme deles. Com seu olhar sisudo apontou para mim e
ordenou que um anjo fosse até onde eu estava e me levasse para a linha de frente daquela
fila”.

DE QUE FORMA ME SOBREVEIO O DISCERNIMENTO?

- Relatos de visões e arrebatamentos narrados pela Noiva por onde tenho ministrado,
e na TORRE ÀS NAÇÕES de minha casa, onde foi aberto um PORTAL ÀS NAÇÕES
que tem conexão com outras Torres de Oração, no reino de Cristo.
- Através de REVELAÇÕES, como:
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- “Identifique os guerreiros e suas devidas PATENTES no reino do Espírito”.
- “Libere as patentes que Eu lhe ordenar – disse-me o Senhor”.
- “Por onde passar levante intercessores dispostos a clamar por avivamento.
Convide-os a se alistarem no grande exército.
- “Melhor ser reconhecido pelos meus exércitos de anjos do que pelas pessoas da
terra”.

TESTEMUNHO ll:
ANJOS EM BASES E SUB BASES.
Descrevi no meu segundo livro: “Os Segredos de Deus - Inesquecíveis
Arrebatamentos”, sobre algo que presenciei em dimensões dos céus: “Eu via exércitos
e mais exércitos de anjos em BASES e SUB BASES, posicionados estrategicamente
como VIGILANTES DA NOIVA de CRISTO.
Posteriormente discerni que, essas bases e sub bases tem ligação com a terra e
com ministérios eclesiásticos.
*Sugestão: Leia o meu 5º livro, “TORRES DE AVIVAMENTO – Movimentando os anjos com
a Oração”, para entender melhor acerca das Torres que são Base e sub base.

TORRES BASE: Torre de vigilância na linha de frente; destaca-se em determinada
área ligada ao avivamento, de forma hierárquica.
Deus não dará comando apenas para um só ministério. Todavia, alguns se destacarão
em determinadas aspectos. Ex.: Notoriedade na área de cura; outros na intercessão;
outros na adoração; outros na mídia; outros em envio de missionários; dentre outras
maneiras.

TORRES SUB BASES: Ministérios com certa expressividade (numa hierárquica),
porém, que caminha respaldado em outro ministério, ou em outros de hierárquica mais
elevada, mediante o traçar as peças do GRANDE PROJETO DE AVIVAMENTO
estipulado por Deus, nestes últimos dias que precedem a volta do nosso amado Noivo.
Essas BASES de linha de frente podem se destacar em reconhecimento, em nível de
Estado, regiões, países e nações. Geralmente, perceber-se mediante os tipos de
anjos que são liberados. Ex.: Ministério que tem liberação para que seja aberto um
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PORTAL ÀS NAÇÕES. Para se compreender a PATENTE em que os líderes se
movem, verificasse através de visões espirituais e do alargamento de fronteiras. Tem
ministério, ou líderes que se percebe chamado às Nações para apenas dois ou mais
continentes, Outros são patenteados para 4, 5 ou todos os continentes da terra.
- Buscar identificar os guerreiros e discernir o movimento do Avivamento.

ANJOS PRÍNCIPES DE GOVERNO ÀS NAÇÕES:
Às vezes que Deus me permitiu ativar anjos de nações e ver “anjos príncipes de
governo às Nações”, e me direcionou a colocar PATENTES nas vestes espirituais de
pessoas, percebi que, na maioria das vezes, houve um acelerar do chamado desses
Ministérios às Nações.

COMO DISCERNIR EM QUAL PEÇA DO GRANDE PROJETO DE DEUS VOCÊ
ESTÁ SE MOVENDO?
- Através da oração, jejum, leitura a palavra, madrugadas, intimidade com Deus, e
revelações.
- Qual o teu chamado?
- Qual a tua PATENTE? Cura, libertação, pregador da palavra, chamado para pisar
em Nações da terra, ser provedor?!
- Que tipo de ANJO anda com você?
- Quais te reconhecem?
Como você se movimento ativando os anjos através da INTERCESSÃO
PROFÉTICA?
-Você tem ESCUTA profética e VISÃO ABERTA?

CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS: COMO ACESSÁ-LOS?
O parâmetro é estabelecido através do arrependimento, vida de santidade e
comunhão com Deus. “(...) Embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro
está ligado a todos os outros.” (Rm,12:5)

O clamor sincero propicia a intervenção divina.
NOIVA INTERCESSORA – VIGILANTE DO AVIVAMENTO:
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Chegou o tempo da NOIVA brasileira (igreja fiel) mostrar a sua beleza ao mundo.
“Ó NOIVA, você é linda, e por isso o REI vai desejá-la; seja OBEDIENTE a Ele, pois Ele é o
seu SENHOR (...)A princesa está no PALÁCIO – e como é LINDA! O seu VESTIDO é de FIOS
DE OURO (*poder). Vestida de ROUPAS COLORIDAS (*autoridade e governo -> José do
Egito recebera uma túnica colorida de seu Pai), e acompanhada pelas suas DAMAS de
HONRA, ela é levada até o REI ( Jesus). Com prazer e alegria, elas chegam e entram no
Palácio Dele.” (Sl. 45: 11-15).

*ROUPAS COLORIDAS - (autoridade e governo -> José do Egito recebera uma túnica colorida
de seu Pai)
“Noiva diz: “Estou ouvindo a voz do meu amor (*Escuta profética). ELE vem depressa. O meu
querido está ali, do lado de fora da NOSSA CASA; Ele está OLHANDO para DENTRO pelas
janelas; está me espionando pelas GRADES. ”(Ct. 2:8-17)

Noiva intercessora permita que o seu amado Noivo (Jesus) veja a sua beleza; os
seus atos de justiça. Apresente-se a ele, mostre seus vestidos tecidos com fios de
ouro (*que remete aprovações/vitórias/poder de Deus). Apresente suas vestes
coloridas (*adornos e patente de governo concedidas pelo Espírito Santo de Deus).
O seu AMADO está lhe contemplando pela janela. CONVIDE-O a entrar e cear em
tua casa. ARREBATA O CORAÇÂO DELE! Ouça a sua VOZ!
Você pode dizer: “O meu amado está falando comigo!
O MEU AMADO É MEU E EU SOU DELE!
ELE diz: O tempo de cantar chegou! O inverno já passou (* frieza espiritual/provações), a
chuva passou e as flores (*dons espirituais) aparecem nos campos (*obra - vidas salvas).”

É tempo de cantar! Tempo de proclamar o AVIVAMENTO, Noiva intercessora!
“Os figos (*frutos) estão começando a amadurecer”.
*Obs.: Ultimamente temos visto muitas pessoas recebendo códigos, chaves e senhas
de acesso às dimensões celestiais. Em especial, uma liberação da parte do Espírito
Santo para que se cumpra a profecia de que é o BRASIL é o pé direito do Avivamento
(*que dá o primeiro passo) e a NOIVA SAIGDA possa SAIr para o Grande Dia do
Avivamento.
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E já se pode sentir o PERFUME das PARREIRAS de flores (*igreja fiel).
Você está escondida como uma POMBA na FENDA DA ROCHA (*bondade e misericórdia,
em Cristo). MOSTRE-ME o se ROSTO, deixe-me OUVIR sua VOZ; pois sua voz é suave, e o
seu rosto é LINDO.

Entre na fenda da Rocha, tenha intimidade com a Rocha, que é Yeshua (Jesus)!
Mostre sua beleza! Ele quer ouvir a sua adoração! Seus versos de amor por Ele!
Libere-os!!! Exale o seu perfume! Teu cheiro é como o aroma dele! Você foi crucificado
com Ele. Ele vive em você!
Permita que seu rosto brilhe como o rosto de Moises brilhou quando desceu do monte!

Deixa a glória de Deus descer! Dê glórias! Glórias! Glórias! GLÓRIAAASS!!!
“Peguem as raposas (*pecado mais visíveis), apanhem as raposinhas (*pecado oculto que
“corrói os ossos”– suga a seiva da parreira de uvas; mata sorrateiramente a vinha; desvio da intimidade
com Cristo.). Antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor (*a flor vem
antes do fruto, se estragar a flor não gera frutos).

YESHUA está às portas! Ele voltará! É tempo do MOVER DE MUITAS ÁGUAS (*gerar
eletricidade); tempo de ecoar como VOZ DE TROVÃO (* muito barulho, todos se
atentam para olhar!

ROMPA!!! IDE ALÉM!
O BRASIL ainda não viu tudo! As NAÇÕES ainda não viram tudo! Há liberações em
que o Senhor Espírito Santo confia a nossa nação brasileira liberar. Você pode ser
uma destas pessoas, de alta patente, para proclamar avivamento às Nações.

MOISES DESEJOU VER A GLÓRIA DE DEUS
Moises montava uma tenda do lado de fora do acampamento. Todas as vezes que
Moises ia à TENDA DO ENCONTRO para falar com Deus e ouvir a sua voz, o povo
hebreu levantava e ficava em pé, em adoração na entrada de sua própria tenda,
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observando-o, até que ele entrasse na tenda. Pois, assim que ele entrava a
COLUNA DE NUVEM descia e ficava na ENTRADA DA TENDA. (Ex. 33:7-23).
Tenda do Encontro é lugar de intimidade. Por analogia, pode-se equiparar a Tenda do
encontro com a Torre de Vigia.

TESTEMUNHO Il:
DEUS ME PEDIU UMA TENDA DE ENCONTRO.

Eu me lembro que, bem no início de meu chamado o Espírito Santo me conduziu a
preparar uma tenda no 3º lugar de minha casa, para que pudéssemos realizar
consagrações, jejum e vigílias. A designamos como “Tenda de Davi.”
Como minha casa estava em construção fizemos uma tenda de plástico e
improvisamos uma luz elétrica.
Deus se agradou tanto, que me concedeu a maioria das revelações dos meus três
primeiros livros, nesta tenda. Não tinha noção da grandeza de Deus sobre o local em
que fizemos a tenda de plástico, e nem da propagação e notoriedade desta tenda
(Hoje uma Torre de vigia às Nações), quando atentamente ouvimos a sua voz.
Iniciamos os primeiros propósitos com jovens em recuperação de dependência
química.

Em prosseguimento, Deus falava face a face com Moises, na TENDA DO
ENCONTRO, como quem fala com seu amigo. Depois ele voltava ao acampamento.
Uma personagem me chama muita atenção neste texto: o auxiliar de Moises. A
palavra de Deus declara que ele não se afastava da tenda. E em virtude disso a
fidelidade e aprendizado de Josué o levou a ser o substituto de Moises.

*Um ensinamento:
- Deus nos forja até que estejamos preparados para receber novas patentes. Ele
coloca pessoas como mentores para nos instruir. Por maior que sejam as revelações
que saem da boca de profetas haverá sempre um tempo de consolidação; de
preparação.
É relevante ressaltar, para que o profético se alinhe com os sinais ministeriais da terra
tem que haver renúncia, entrega e relacionamento íntimo com Deus.
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Num diálogo com Deus, na tenda do encontro, envolto na nuvem (*escondido e
protegido Nele), MOISES indaga ao SENHOR:
“-Tu me ordenaste: CONDUZA ESTE POVO, mas não me permite saber QUEM
ENVIARÁS COMIGO.
Moises era muito sábio e sondava Deus para depois revelar suas incertezas e desejos
do coração. Foi questionando aos poucos e ao mesmo tempo argumentando,
colocando o seu parecer e desejos do coração. (Como se fala com um amigo). Ele já
ouvira Deus lhe falar que enviaria um anjo adiante dele; e que não subiria no meio
dele, porque o povo era de dura cerviz, para que não fosse consumido no caminho,
pelo Senhor. Entretanto, Moises não se conformou.
O cristão que tem intimidade com Deus conquista o coração Dele; e quando arrebata
o Seu coração recebe respostas, muitas vezes favoráveis aos seus desejos. E mesmo
que receba da parte de Deus um NÃO, receberá com entendimento. Pois Deus zela
pelos seus escolhidos.
“- Disseste: EU O CONHEÇO PELO NOME E TENS ME AGRADADO!” Estas
palavras deixaram Moises mais convicto em pleitear pela presença de Deus.
Maravilhoso é, quando podemos ver Deus autorizar os seus anjos para nos ministrar
num culto, contudo, nada se iguala à manifestação da sua presença.

QUAL É O SEU NOME? COMO VOCÊ É RECONHECIDO (A) NO CÉU?
Tenho ouvido testemunhos de várias pessoas em que Deus está lhes revelando seus
nomes celestiais, com propósito ministerial. Você pode pedir a Deus que lhe revele.
Isso é intimidade com Ele.
A outros cristãos também tem permitido saber que tipo de anjos anda com eles e lhes
revelado seus nomes.
“Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de compreender que Eu Sou Yahweh, o
SENHOR. Serão o meu povo e Eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo
o coração”. (Jr.24:7)

Ao ouvir: “Eu o conheço pelo nome e tens me agradado”, Moises foi mais ousado em seus
argumentos: “Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ME FAÇAS
SABER O TEU CAMINHO, e CONHECER-TE-EI, para que ache graça aos teus olhos; e
considera que esta nação é o teu povo. (*Intercede pelo povo). Disse pois: Irá a
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minha presença contigo para te fazer descansar.” Moises certifica e continua: “SE TU
MESMO NÃO FORES CONOSCO, NÃO NOS FAÇA SUBIR (...) Como, pois, se saberá
agora que tenho achado graça aos teus olhos, EU E O TEU POVO? ( *Ele confiava em

Deus, mas zelava pelo povo. Por isso intercedia a Deus por ele; mesmo sabendo que
era um povo de dura cerviz).
“Farei também isso que tens dito; porquanto ACHASTE GRAÇA AOS MEUS OLHOS (*
chave para liberação de decretos do Pai). E te conheço por nome.”

MAIS OUSADIA DE MOISES:
Posso imaginar o que pensou Moises ao ouvir, pela segunda vez, essas palavras.
Talvez pensasse assim: “Bem, já que tenho agradado e Ele me conhece pelo nome,
então chegou o momento em que eu anseio. Preciso pedir!
- MOSTRA-ME TUA GLÓRIA.

➔ Intimidade gera dependência. Necessidade de estar sempre junto. De
conhecer melhor o amigo. Assim creio que Moises se sentia.
Disse Deus: “Farei passar toda a minha BONDADE por diante de ti, e proclamarei o nome
do Senhor diante de ti; e terei MISERICÓRDIA de quem eu tiver misericórdia, e me
compadecerei de quem eu me compadecer.”

Amigo íntimo de Deus sente a bondade Dele. Intercessores íntimos vêem a
misericórdia do Senhor para com as pessoas dentre as quais clamam por misericórdia.
Contudo, o intercessor intercede e se submete a vontade de Deus.
“Há aqui um LUGAR junto a mim; aqui te porás sobre a PENHA (*Rocha -> JESUS). E
acontecerá que, QUANDO MINHA GLÓRIA PASSAR, por-te-ei numa FENDA da penha,
(*Jesus é a Rocha fendida. Da Rocha sai águas de salvação) e te COBRIREI COM A MINHA MÃO

(*proteção), até que EU tenha passado. E, havendo eu tirado a minha mão, ME VERÁS DE
COSTAS (*bondade); mas minha face não verás”.

O homem, em carne, não pode ver a face de Deus como ela é, porque morreria. Muitas
pessoas que têm sido arrebatadas e narram ter visto o Trono de Deus; dizem ter visto
uma luz muito resplandecente, porém não conseguiram ver o rosto Dele.
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O profeta DANIEL, por exemplo, viu o “Ancião de Dias” no Seu trono. Ele descreve as
vestes do ancião, seus cabelos brancos como pura lã, seu trono eram chamas de
fogo, (Dn 7:9).
No livro de João 14:8-9, JESUS declara: “Quem vê a mim vê o Pai”.
Os vencedores diante do Trono de Deus e do Cordeiro contemplarão a sua face . “E
verão o Seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome.”(Ap. 22:4)

Temos muito que aprender com MOISES! Ele desejou ver a glória de Deus, e viu a
bondade Dele!
Queira mais, e verás a glória de Deus! “Temei a Deus, pois nada falta aos que o
TEMEM! (Sl.34:9).

Moises era homem que tinha relacionamento profundo com Deus e zelava por sua
presença. Era homem de monte, de jejum. Submisso aos comandos de Deus.

Vale reprisar: Queres ir além?! ENTRE NA FENDA DA ROCHA! Pois entrar na fenda
da rocha seu DNA espiritual é santificado. Serás misturado, acoplado a Rocha que foi
fendida - tipifica Jesus e seu sacrifício na cruz em prol do resgate do pecador.
Jesus é o caminho que nos leva ao reencontro com Deus Pai.
Mostra tua beleza, Noiva, porque você é a cara Dele!
“Você é minha, Noiva! – diz o Noivo. Linda és!
Mostra seu rosto! O teu brilho ao mundo! As nações precisam ver tua beleza e
conhecer a sua identidade!
Declare o seu amor pelo Noivo! Clame por sua volta!
Permita que a BONDADE e MISERICÓRDIA do SENHOR lhe siga todos os dias de
tua vida.
Que a bondade de Deus possa refletir sobre teu rosto, assim como Moises, que ao
descer do monte o seu rosto brilhava.
Podemos clamar assim: “Pai, mostra-me tua glória! Porque se eu ver a sua glória eu
irei refleti-la!
Há uma maneira de atrair a glória de Deus para perto: exale seu cheiro, que é
idêntico ao do filho Dele. O Cordeiro de Deus, a pedra angular. Rocha eterna.
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Apresente-se a Ele com suas vestes de santidade – tecida em ouro (aprovado diante
Dele).
Noiva intercessora é tempo de revelar a sua IDENTIDADE ÀS NAÇÕES. Não temas!
Se você tem a MÃO protetora de Deus Pai, está escondida na FENDA DA ROCHA
(que é Jesus), já viu a BONDADE de Deus passar, ao sair da fenda jamais será a
mesma, pois, sairás com características do seu amado. Farás coisas maiores do que
Ele fez em seu ministério enquanto esteve na terra. Porque Ele está em você Noiva!
E você Nele!
Tens o sinal em tua cabeça: Yeshua Hamashia (Jesus, o Messias) é o CABEÇA DA
IGREJA. Somos um só corpo em Cristo!
Brilha a tua luz às Nações! É tempo de liberação! Tempo de ecoar a voz de trovão
(barulho da anunciação). Tempo de proclamar a volta do Noivo. Maranata!

Por isso igreja, Noiva SAIGDA,

SAI
para o Grande
Dia
do Avivamento.
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CONCLUSÃO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEUS SEJA LOUVADO, EXALTADO, ENGRADECIDO E HONRADO!
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Uleidice Rocha.”

123

Livros online (Português e Inglês), em PDF e áudios.

v

CONTATOS:
Via site, instragram, facebook, e-mail e whatsapp
Pr. Calebe da Rocha e Pra. Uleidice Rocha
(027) 999649200

(027) 997761958

uleidicerocha@hotmail.com

Acesse nossas páginas do facebook, no site:

www.noivadejesus.com.br

