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Prefácio
O que Mary Kathryn Baxter escreveu com tanta inspiração foi ungido por Deus e

tem abençoado centenas de milhares de pessoas. Acredito que seja de extrema
importância que esta mensagem, dada a ela por Deus, seja disseminada por toda a
parte. Ela tem compartilhado as experiências por que passou com muitas e muitas
igrejas nestes últimos anos, e agora ela resolveu colocá-las em forma de livro.
Seu livro anterior, A Divina Revelação do Inferno, foi especialmente usado por Deus
para transmitir a mensagem da salvação eterna para os perdidos. Ele foi amplamente
aceito, e com entusiasmo, em todo o mundo, tendo sido publicado em vários países e
nas mais diversas lín guas. Até o presente momento mais de meio milhão de exemplares
já foram vendidos. Creio que agora este seu novo livro, A Divina Revelação do Céu, terá
um desempenho ainda melhor.
Por ser pastor de Mary Kathryn Baxter há muitos anos, conheço-a pessoalmente, e
endosso integralmente o seu ministério. Deus aprovou o trabalho dela ungindo o seu
ministério e dando a esta mensagem tão larga aceitação.
Este livro é o resultado de muitas orações, de lágrimas, e de um árduo trabalho.
Oro para que sua ampla distribuição propicie que muitas almas venham a conhecer o
Senhor, e que muitas pessoas se preparem convenientemente para passar a eternidade
no céu.
T.L. Lowery, Ph.D.

Introdução
Este livro é um relato de inúmeras e verdadeiras experiências que tive com Deus.
Ele não é fruto do trabalho de uma imaginação fértil nem do sonho quimérico de
alguém que espera por algo melhor do que esta vida tem para oferecer.
O céu é uma realidade, e as experiências que descrevo neste livro são narradas da
forma como aconteceram comigo. Eu não vi tudo o que há no céu — a eternidade fará
isso. Não relato tudo o que vi no céu; nem mesmo Paulo relatou (veja 2 Coríntios
12:1-4). Mas vou expor aqui tudo o que Deus me mandou compartilhar.
Quero dar especial honra e agradecer ao meu pastor, Reverendo Dr. T. L. Lowery,
e à sua bela esposa, Mildred, por seu apoio, incentivo, e valorosas contribuições a este
meu empreendimento. Gostaria também de expressar a minha gratidão à equipe de
obreiros da Igreja Nacional de Deus e ao Reverendo Marcus V. Hand por sua orientação
editorial neste livro. Adicionalmente, com gratidão reconheço todo o trabalho do
pessoal da editora Whitaker House em New Kensington, Pennsylvania, que de várias
maneiras foi o instrumento para a realização dos dois livros, A Divina Revelação do Céu e
A Divina Revelação do Inferno, tornando-os disponíveis para o público leitor.
Sou grata a Deus, que me chamou para compartilhar esta mensagem. Agradeço a
vocês que me deram força e que me incentivaram neste ministério a que Deus me
chamou.
Deus abençoe a todos!

Mary K. Baxter

De Jesus para Kathryn:
Foi com este propósito que você nasceu:
para escrever e contar
o que eu lhe mostrei e lhe disse,
pois estas coisas são fiéis e verdadeiras.
O seu chamado é para fazer com que o mundo
saiba
que há um céu,
que há um inferno,
e que Eu, Jesus, fui enviado pelo Pai
para salvar as pessoas do tormento
e para preparar-lhes um lugar no céu.

Dentro dos Portais
Deus, por sua infinita misericórdia e graça, permitiu-me ir àquele belo lugar
conhecido por nós como céu. A logística da minha viagem de ida para lá onde ele habita
e de volta para a terra não ficou muito clara para mim, mas estou plenamente certa
quanto à sua realidade.
Como é que as incomparáveis maravilhas do céu foram reveladas para uma
simples mortal como eu? Vou começar pelo início de tudo.
Uma noite o Senhor me apareceu e me informou que eu havia sido escolhida para
uma tarefa especial. Ele disse: "Minha filha, eu me manifestarei a você para tirar pessoas
das trevas para a luz. Eu a escolhi com um propósito: você deverá escrever e registrar as
coisas que eu lhe mostrar e lhe disser."Submeti-me completamente a Deus, e coisas
surpreendentes começaram a acontecer. Fui tomada de onde eu estava então e
transportada para o próprio inferno. Tinha plena consciência dos meus cinco sentidos:
eu podia ver, sentir, ouvir, cheirar e provar. Contudo, o que me acontecia era algo
sobrenatural. Compreendi que o impacto que me atingira tinha um propósito.
E que, alguns dias depois de ter sido levada pelo Senhor ao inferno, o meu
coração ficou muito compungido. Ele estava triste, e ardia por causa dos horrores que
eu tinha visto. Eu presenciara o juízo de Deus sobre o pecado e sobre as pessoas que
tinham ido para o inferno. Orei então ardentemente a Deus e busquei o seu conforto.
Na trigésima primeira noite depois desses eventos terem começado, o poder do
Deus todo-poderoso veio sobre mim. Às duas horas da madrugada um poderoso anjo
apareceu ao lado da minha cama. Jesus Cristo estava atrás dele. Ao olhar para a face do
Senhor ali em pé, ele sorriu para mim, mas não disse nada.
O poderoso mensageiro de Deus disse:
— Deus me deu uma missão especial. Fui enviado aqui para levá-la ao céu e
mostrar-lhe alguns de seus lugares.
Depois de um momento, ele disse novamente:
— Venha ver a glória de Deus!
Imediatamente fui transportada sobrenaturalmente de minha casa e vi-me do lado
de fora de um dos portais do céu, com aquele anjo celestial.
A irresistível beleza do que eu via em volta de mim era por demais emocionante!
A vestimenta usada por aquele ser celestial parecia um traje brilhante feito de luz. O
anjo tinha asas de forma triangular que resplandeciam com as cores do arco-íris.
Embora eu não estivesse surpresa, estava maravilhada com a indescritível beleza de
Deus, que se evidenciava em todas as coisas ao redor.
Em seguida o que vi foi o anjo fazer uma exclamação que foi repetida por ele
várias vezes:
— Veja, é a glória de Deus!
O grandioso portal que estava diante de mim era esplendoroso e feito de uma

sólida pérola. Grande admiração era tudo que eu podia absorver daquela maravilhosa
visão. Nesse ponto não dava para ver o Senhor em lugar algum, mas eu estava
totalmente arrebatada pela glória celestial.

ENTRANDO NO CÉU
Quando chegamos lá, havia dois anjos enormes parados do lado de fora do portal.
Ambos usavam vestimentas resplandecentes e tinham uma espada numa de suas mãos.
Seus cabelos eram como fios de ouro e suas faces brilhavam como a luz.
O anjo que me guiava foi conversar com os dois anjos guardiões do portal, e eu
fiquei ali sozinha. Deslumbrada, pensei: "Oh, quão gloriosos são os portais do céu!
Como é maravilhoso ver isto, pessoalmente!" De repente, percebi que eu estava
realmente prestes a entrar no céu.
Ao olhar para os anjos do Senhor, deu para ouvir alguma coisa da conversa que
eles estavam tendo. Um deles foi para dentro do portal e retornou quase que
imediatamente com um pequeno objeto. Era um livro de capa dourada, e dentro dele o
que estava escrito era em ouro. Pareceu-me ser um livro sobre a história da minha vida. O
meu nome estava gravado na capa:

Mary Kathryn Baxter
Um sorriso de aprovação veio ao rosto dos anjos. Eles abriram o livro. Olharam
um para o outro e então disseram com uma voz que pude ouvir:
— Ela pode atravessar o portal.
O anjo acompanhou-me através do magnífico portal para dentro do céu.
Repentinamente, uma música encheu todo o ambiente. Ela me envolveu
completamente. Ela estava sobre mim. Parecia penetrar em todo o meu ser. Ondas após
ondas, poderosas e belas, de músicas e canções tomavam toda a paisagem e parecia
envolver a tudo e a todos.
Quando entrei na cidade, fiquei mais ainda deslumbrada, a ponto de perder o
fôlego. O que eu via naquela incomparável cidade não dá para descrever. Ao meu redor
havia as flores mais belas e coloridas que jamais eu tinha visto. Havia inacreditáveis
plantas verdes e vegetação por toda a parte. As flores até mesmo pareciam estar sensíveis às músicas e canções.
A música continuava a envolver-me completamente. Era como se eu fosse parte
dela. Uma coisa é tentar descrever as maravilhas dessa cidade; e outra, completamente
diferente, é saber que, um dia, você vai compartilhar dessa alegria.
Vi alguns dentre os muitíssimos cidadãos do céu, e observei que usavam mantos.
Então este versículo veio à minha mente:
"Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus; porque me

cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que
se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas jóias."
(Isaías 61:10)

A felicidade e a alegria que irradiavam de suas faces era algo além da compreensão
humana.
O céu é um lugar real. Não é invenção ou imagina ção de ninguém. Na Bíblia está registrado
que Jesus disse o seguinte:
"Não se turbe o vosso coração; crede em Deus, crede também em mim. Na casa de
meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou
preparar-vos lugar" (João 14:1-2)

O céu é um lugar planejado para pessoas preparadas. Já que nós, como filhos de
Deus, fomos transformados e feitos novos pelo milagre da regeneração, e já que somos
agora novas criaturas em Cristo, é uma alegria saber que o lugar onde iremos passar a
eternidade foi preparado pelo Senhor que nos salvou.
O céu é um lugar perfeito. Uma vez que o nosso Senhor é perfeito, onipotente, e
eterno, o céu tem que ser também um lugar perfeito. Por isso ele está preparando para
nós um lugar para com ele vivermos toda a eternidade, e conseqüentemente a nossa
casa eterna será perfeita também. Nada daquela residência celestial jamais poderá ser
arruinado, absolutamente. Não será jamais permitido entrar qualquer coisa no céu que
o contamine ou que lhe cause qualquer dano.
"Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica
abominação e mentira, mas somente os inscritos no Livro da Vida do Cordeiro."
(Apocalipse 21:27)

O céu está fora do alcance do pecado e dos pecadores de todos os tipos e formas.
Satanás está excluído para sempre daquele lugar celestial:
"Viu-se, também, outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com sete
cabeças, dez chifres e, nas cabeças, sete diademas. A sua cauda arrastava a terça
parte das estrelas [hostes de anjos] do céu, as quais lançou para a terra; e o dragão
se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho
quando nascesse."
"Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também
pelejaram o dragão e seus anjos; todavia, não prevaleceram; nem mais se achou no
céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama
diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e, com
ele, os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: 'Agora, veio a
salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi
expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite,
diante do nosso Deus. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da

terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que
pouco tempo lhe resta.'
Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à
luz o filho varão." (Apocalipse 12:3-4; 7-10; 12-13)

Aquela serpente, Satanás, e suas profanas legiões nunca mais vão dar o ar da sua graça
no clima puro e santo do céu!
Os demônios não podem mais entrar no céu. Os anjos caídos que se rebelaram contra Deus,
os anjos "que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio"
(Judas 6) não podem retornar ao céu.
Não haverá nada faltando no céu. Lá nenhum detalhe será omitido para manter o ambiente
perfeito. Aonde quer que se vá na terra, não importando o local, ou quão caras sejam as casas, há
evidentemente falhas e imperfeições que impedem que as casas sejam perfeitas. Em contraste, Deus
não cometeu erro algum ao construir o lugar chamado céu. Sua glória, sua beleza e sua maravilha
não dá para serem descritas com palavras humanas.
O indescritível esplendor daquele lindo lugar é algo maravilhoso demais para se
contemplar.
O harmonioso brilho da luz do Filho de Deus, a qual se reflete em paredes de
jaspe, em portais de pérola, em mansões sem fim, e a beleza do Rio da Vida criam um
cenário que não há artista algum que consiga pintar adequadamente.

LAR DAS ALMAS REMIDAS
O céu é um lugar permanente. Nenhum inimigo conquistará o paraíso de Deus.
Lá nenhuma construção vai desmoronar, nenhum material se deteriorará e nenhuma
vegetação secará ou murchará. Nenhuma fumaça ou irradiação poderá poluir sua
sagrada atmosfera.
Esse permanente lugar de habitação é uma cidade eterna. Há um hino de Hattie
Buell que diz mais ou menos o seguinte:
Um barraco ou chalé, de que me valerá?
Um palácio pra mim, lá no céu haverá! Ainda que no exílio, mesmo assim cantarei:
Toda glória pra Deus, que eu sou filho do Rei.

Naquele incomparável lugar, os santos vão ter uma agradável libertação de todas
as frustrações, de todos os sofrimentos, de todas as tragédias e desgraças. Não haverá
mais tristeza nem maldição. Não haverá mais dor. Não haverá mais choro:
"E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá
luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras cousas passaram"
(Apocalipse 21:4)

Os alegres cidadãos que eu vi no céu pareciam ter vindo de muitas épocas e de diferentes
nações. As várias nacionalidades pareciam óbvias para mim. Então me lembrei de um outro
versículo que eu conhecia:
"E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos,
porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda
tribo, língua, povo e nação."
(Apocalipse 5:9)

O SERVIÇO DE LOUVAR A DEUS
Com muito entusiasmo a minha alma louvou a majestade de Deus! As tristezas
pelas quais passei e o pesar que senti durante a revelação do inferno agora pareciam muito
distantes. Esta agora era a revelação do céu.
Pude ver famílias inteiras reunidas. Todos estavam felizes, indo a algum lugar, fazendo
alguma coisa, sorrindo. Um brilho adornava a face de todos eles.
Todos os santos no céu pareciam estar ocupados, fazendo alguma coisa. Tinham uma
permanente ocupação. Passavam o tempo louvando e glorificando a Deus.Cânticos estavam em
todos os lábios. A atmosfera musical era a que predominava.
A eternidade não será usufruída em lazer nem em ociosidade, como muitos erradamente
pensam a respeito do nosso destino final. Haverá muito mais coisas a fazer do que flutuar numa
nuvem, ou dedilhar uma harpa, ou agitar os pés no Rio da Vida. Nosso tempo será tomado pelo
serviço prestado a Deus. Exatamente qual será a natureza desse serviço, não podemos saber, mas
não há dúvida alguma de que o povo de Deus vai servi-lo.

DIAMANTES PARA OS GANHADORES DE ALMAS
Pude ver diamantes — reluzindo, brilhando, diamantes extraordinários —
diamantes por toda a parte! Alguns eram grandes como blocos de concreto.
Alguns desses diamantes pareciam ser para as mansões daqueles que tinham sido
ganhadores de almas na terra. Cada vez que alguém levava uma alma para Jesus, era
providenciado um diamante para aquele fiel cristão. A Bíblia diz:
"O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio."
(Provérbios 11:30)
"Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento; e os que a
muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente."
(Daniel 12:3)

Quando eu estava absorvendo o esplendor e a grandeza daquele glorioso lugar, vi
um belo anjo, que era muito grande, descendo por um caminho. Em suas mãos levava
um rolo, cujas bordas eram de ouro.
O anjo estendeu-o sobre uma mesa em cima de um pedestal, que eram feitos de
um material prateado diferente de qualquer coisa que eu tinha visto. Era uma mesa
retangular e literalmente resplandecia com a luz.
O rolo tinha um nome escrito. Um dos santos o apanhou e começou a ler.
— Jesus é o Mestre Construtor — disse-me um santo no céu. — É ele que determina quem
merece os diamantes e para onde vão. Este rolo é um relatório da terra sobre uma pessoa que levou
alguém para Jesus, que alimentou os pobres, que deu roupas para os necessitados, que fez grandes
coisas para Deus.
"Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, se
assentará no trono da sua glória; e todas as nações serão reunidas em sua presença, e
ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas; e porá as
ovelhas à sua direita, mas os cabritos, à esquerda; então, dirá o Rei aos que estiverem
à sua direita:
— Vinde, benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer; tive sede, e me
destes de beber; era forasteiro, e me hospedastes; estava nu, e me vestistes; enfermo,
e me visitastes; preso, e fostes ver-me. Então, perguntarão os justos:
— Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e
te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te
vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar?
O Rei, respondendo, lhes dirá:
— Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos
irmãos, a mim o fizestes.
Então, o Rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
— Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus
anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna.
(Mateus 25:31-41, 46)

HÁ LUGAR PARA TODOS
O anjo repetiu as palavras com que eu fora recepcionada:
— Venha ver a glória do seu Deus.
Conforme a orientação do Senhor, estou registrando todas essas coisas do céu conforme
eu vi. Temos que compreender que o ponto central da nossa esperança e do nosso desejo deve ser o
de passar toda a eternidade com o nosso Senhor.
O céu é o lugar onde os nossos sonhos se tornam realidade!
Um entusiasmo muito grande tomou conta de mim por causa do céu, porque
depois de terminarmos o nosso trabalho e a nossa tarefa na terra, nós a deixaremos e
iremos para lá. Deus preparou a cidade, e Jesus está preparando um lugar para nós que

o amamos.

UMA PERFEITA COMUNHÃO
O relacionamento perfeito entre Deus e o homem será completamente restaurado no
céu.
Quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, Deus fazia visitas à terra. Quando o
relacionamento com ele foi quebrado pelo pecado e pela desobediência, ainda assim Deus
continuou a mostrar o seu desejo de ter comunhão com a humanidade.
Sua derradeira expressão de amor para com a raça humana foi dar o seu próprio Filho
para morrer uma morte impiedosa numa cruz tão cruel. Através da morte e da ressurreição de
Jesus, o relacionamento entre o homem e Deus tornou-se uma possibilidade.
Ainda agora, circunstâncias desta vida podem impedir o nosso relacionamento íntimo com
Deus. Mas no céu não haverá mais barreiras. Conheceremos a perfeita comunhão com o Rei dos
reis e o Senhor dos senhores. O nosso relacionamento com ele estará completo.
O céu é a moradia do Deus vivo. Encontra-se bem longe, acima do céu da atmosfera e além
dos planetas e das galáxias. O céu é a casa eterna dos "Remidos-Do-Senhor" (Isaías 62:12). É o
destino eterno de todos os filhos de Deus pela fé em Cristo.
Você não necessita temer ficar apertado dentro de um minúsculo cubículo no céu
que tenha sido rotulado de "mansão". Quando os remidos de todos os tempos forem
reunidos no lar da glória, haverá suficientes moradias para todos; são as muitas
mansões, os muitos lugares que Jesus disse que prepararia para nós na casa de seu Pai:
"Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de
meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou
preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei
para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o
caminho para onde eu vou."
(João 14:1-4)

Definitivamente no céu haverá morada para todos.
"Depois destas cousas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de
todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro,
vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos; e clamavam em grande voz,
dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres
viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus."
(Apocalipse 7:9-11)

LÁGRIMAS NO CÉU
Num determinado momento, fui levada para um certo lugar onde o anjo parou e
me disse:
— Deus quer que eu lhe mostre a sala das lágrimas.
É bem possível que você tenha lido muitas vezes em diversas passagens nos Salmos a
respeito de nossas lá grimas e de como Deus cuida de nós. Os anjos pegam as nossas lágrimas e as
colocam em odres (Salmo 56:8). Muitas vezes eu me perguntava o significado disso.
Sei que muitos dos que vierem a ler estas palavras devem ter derramado muitas
lágrimas pelos seus filhos queridos, por sua família ou por seu companheiro ou companheira.
Especialmente os que já passaram por um processo de separação ou divórcio devem ter sentido
desaparecer toda a esperança que tinham. Não há quem não tenha tido o pesar de ter perdido
alguém querido.
Quero contar-lhe o que Deus me mostrou na sala das lágrimas. Era um lugar muito
lindo. O anjo levou-me a uma grande via de acesso que não tinha porta. Olhando para dentro, eu
podia ver que o lugar não era tão amplo assim, mas surpreendi-me diante da santidade e do poder
que irradiava. Cheia de prateleiras de cristal, as pa redes internas brilhavam com a luz.
Nas prateleiras havia muitos frascos, alguns reunidos em grupos de três e eram tais
como vidros transpa rentes. Abaixo de cada grupo de frascos transparentes e cintilantes havia uma
placa contendo um determinado nome. Naquela sala havia muitos e muitos frascos.
Então vi ali um homem que aparentava ter sido glorificado. Seu manto era muito
lindo parecia ter sido feito com um veludo de cor púrpura forte.
Uma mesa refinada, que parecia ser feita de um rico material, brilhava
intensamente com majestoso esplendor, e estava logo depois da porta. A exuberante
disposição de tudo o que vi ali deixou-me maravilhada!
Havia livros sobre a mesa, e eles pareciam ter sido feitos com um belíssimo
material, como uma seda que eu nunca tinha visto antes. Alguns tinham diamantes,
pérolas e cordões dourados; outros tinham pedras verdes e roxas. Todos eram cheios de
detalhes.
Eu pensei comigo mesma: "Oh, Deus, como são lindos esses livros!" Eu amo
livros. Aqueles livros tocaram-me de maneira especial. Eles eram simplesmente maravilhosos. Ao firmar neles atentamente o meu olhar, fui tomada por uma forte
curiosidade.
Nesse ponto o homem daquela sala me disse:
— Venha ver. Quero mostrar-lhe esta sala, e explicar-lhe sobre as lágrimas. Aqui
se acha somente uma das muitas salas como esta, e eu sou encarregado dela.
Enquanto ele falava, um anjo enorme veio pela entrada. A beleza e a majestade
daquele ser celestial maravilharam-me. Reparei que ele usava uma veste branca
esplendorosa, guarnecida de acabamentos de ouro de cima para baixo em sua frente.
Tinha cerca de uns três metros e meio de altura e possuía asas enormes.O anjo tinha
uma pequena taça em suas mãos. Era uma taça dourada, e estava cheia de um líquido

(veja Apocalipse 5:8). O homem na sala disse-me:
— Ele acaba de trazer-me da terra uma taça de lágrimas. Quero que você veja o
que fazemos com ela.
O anjo lhe deu a taça, junto com um pedaço de papel em que estava escrito o
nome da pessoa a quem pertenciam aquelas lágrimas.
O homem leu a anotação e então foi a um dos lugares onde os frascos estavam
guardados. Ele leu a etiqueta sob o frasco, e eu sabia que era o nome da pessoa na terra
cujo nome estava anotado na taça.
O homem pegou o frasco que estava quase cheio e o levou até a taça. Então
despejou as lágrimas da taça de ouro no frasco.
— Veja o que fazemos aqui — o homem disse. — Conte às pessoas na terra sobre
isto.
Então ele colocou o frasco sobre a mesa, pegou um dos livros, abriu-o, e disse:
— Olhe!
As páginas do livro estavam completamente em branco. O responsável pela sala
disse-me:
— Isto aqui são as lágrimas dos santos de Deus na terra, derramadas por eles ao
clamarem diante de Deus. Veja o que acontece.
Então o homem derramou uma gota do frasco, uma pequena gota, na primeira
página do livro. Quando ele fez isso, palavras começaram a aparecer imediatamente.
Lindas palavras, elegantemente escritas, apareceram na página. Cada vez que uma
lágrima caía sobre uma página, ela ficava totalmente escrita. Ele ficou fazendo isso,
página após página, repetidamente.
Ao fechar o livro, ele falou palavras que pareciam estar sendo destinadas não
somente a mim, mas também a toda a humanidade:
— As mais perfeitas orações são aquelas banhadas por lágrimas que vêm do
coração e da alma de homens e mulheres da terra.
Então o anjo com asas como que de arco-íris me disse:
— Venha ver a glória de Deus.

DEUS ABRE O LIVRO
Imediatamente fomos transportados para um imen so lugar com milhares e
milhares de pessoas e seres celestiais. Oh, que coisa linda!
Em pouco tempo as pessoas pareciam desvanecer, e então uma manifestação ainda
maior da glória de Deus começou a aparecer em toda a parte. Os altos louvores a Deus
tornaram-se tempestuosos.
O anjo mensageiro levou-me ao trono de Deus.

Vi então uma grande nuvem, uma névoa, e vi uma imagem do Ser na nuvem. Não dava para
ver a face de Deus, mas eu vi a sua glória e um arco-íris sobre o trono. Ouvi a voz de Deus, ela
soava para mim, como João descreveu: "Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como
voz de grande trovão" (Apocalipse 14:2). Nessa poderosa arena eu vi muitos cavalos com seus
cavaleiros ao lado do trono.
De repente, vi um livro sobre o grande altar em frente ao trono de Deus. Vi os
anjos curvando-se diante dele. Com grande temor, observei aquela cena, e vi quando o
que parecia ser mãos humanas saiu das nuvens e abriu o livro.
De alguma forma eu sabia que eram as mãos de Deus, que abriam aquele livro.
Deslumbrada, vi como que uma fumaça saindo do livro. Em pouco tempo o mais
agradável aroma de perfume, jamais sentido por mim antes, encheu toda a área em que eu estava.
O anjo disse-me que aquele livro continha as orações dos santos e que Deus estava enviando os
seus anjos para responder as orações do coração dos santos. Todos estavam louvando e
glorificando a Deus.
Quando Deus abriu o livro, páginas e mais páginas desprenderam-se do livro e voaram
para as mãos dos anjos nos cavalos. Eu pude ouvir a voz de Deus, "como voz de grande trovão"
gritando e dizendo:
— Podem ir! Respondam as orações! Podem ir! Respondam as orações!
"Contaste os meus passos quando sofri perseguições; recolheste as minhas lágrimas
no teu odre; não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar,
baterão em retirada os meus inimigos; bem sei isto: que Deus é por mim. Em Deus,
cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha
confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem?"
(Salmo 56:8-11)

A Palavra viva de Deus explica-nos o que ele faz com as nossas lágrimas. Como é
belo poder entender a glória e a maravilha do nosso Deus! Como é maravilhoso ser agra ciado pela
sua compaixão! Ele se importa até mesmo com as nossas lágrimas!
Muitas passagens falam de nossas lágrimas, de nossas tristezas, e de como Deus nos
consola. Leia-as e alegre-se:
"Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi,
teu pai: 'Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas; eis que eu te curarei'."
(2 Reis 20:5)
"Estou cansado de tanto gemer; todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas
lágrimas o alago. Meus olhos, de mágoa, se acham amortecidos, envelhecem por
causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a
iniqüidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento; o Senhor ouviu a minha
súplica; o Senhor acolhe a minha oração.
(Salmo 6:6-9)

"Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os
meus pés."
(Salmo 116:8)
"Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando,
enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes."
(Salmo 126:5-6)
"Tragará a morte para sempre, e, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de
todos os rostos."
(Isaías 25:8)
"Assim diz o Senhor: Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos;porque
há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra
do inimigo."
(Jeremias 31:16)
"O Cordeiro que se encontra no meio do trono os apascentará e os guiará para as
fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima."
(Apocalipse 7:17)
"E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá
luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram."
(Apocalipse 21:4)
"Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo; alegria
eterna coroará a sua cabeça; gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o
gemido."
(Isaías 35:10)

Glória a Deus, o céu é um lugar real! E é para lá que de fato nós estamos indo.
Não vamos ser como vapores de fumaça flutuando sobre nuvens, quando formos para
o céu.
Uma coisa maravilhosa sobre o céu é que nossas lágrimas e tristezas serão
substituídas por alegria eterna, como promete a Palavra de Deus.
Mas, ainda há muito mais!

Dois

O Trono de Deus
O céu é um lugar real. É literalmente o lugar para onde vamos. Não é nenhum
sonho efêmero, nem mesmo uma visão imaginária. Deus revelou a todos nós muitas
das realidades do céu através das Sagradas Escrituras.

O PRIMEIRO CÉU
O primeiro céu é o formado pela atmosfera. Nele está o ar que envolve a terra. E
onde os pássaros voam e o vento sopra. É o lugar em que as chuvas, as tempestades, as
névoas, as neblinas e as nuvens são formadas. Este céu é o lugar a que o anjo se referiu
em Atos 1:11, quando ele perguntou aos discípulos por que estavam "olhando para o céu"
(SBTB).Jesus, quando falou com o Pai, "levantou os olhos ao céu" (João 17:1), ou seja, na
direção do primeiro céu.

O SEGUNDO CÉU
E o lugar chamado de espaço. Esta é a região onde fica o sol, a lua, e as estrelas.
Ele é mencionado em vários lugares na Bíblia; veja algumas dessas citações, mostradas
aqui:
"... deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as
estrelas dos céus e como a areia na praia do mar; a tua descendência possuirá a
cidade dos seus inimigos."
(Gênesis 22:17)
"Guarda-te não levantes os olhos para os céus e, vendo o sol, a lua e as estrelas, a
saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e dês culto
àqueles, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos
os céus."
(Deuteronômio 4:19)
"Ou poderás tu atar as cadeias do Sete-estrelo ou soltar os laços do Órion? Ou fazer
aparecer os signos do Zodíaco ou guiar a Ursa com seus filhos? Sabes tu as
ordenanças dos céus, podes estabelecer a sua influência sobre a terra?"
(Jó 38:31-33)
"Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz; o sol, logo ao
nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz."
(Isaías 13:10)

"Logo em seguida à tributação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua
claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados."
(Mateus 24:29)

O TERCEIRO CÉU
O destino dos justos, entretanto, está além da atmosfera e das estrelas. Esse lugar
é o que o apóstolo Paulo mencionou, quando escreveu:
"Conheço um homem em Cristo que, há catorze anos, foi arrebatado até ao terceiro
céu"
(2 Coríntios 12:2).

O céu, com o conceito que estou empregando neste livro, é a região
freqüentemente mencionada como aquela em que há a presença imediata de Deus:
"Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém
no mesmo céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus."
(Hebreus 9:24)

Céu é o lugar onde Deus vive. Quando Jesus nos en sinou a orar, ele nos disse
para orar, com as palavras: "Pai nosso, que estás no céu" (Mateus 6:9). Em 1 Reis 8:30, o
céu é chamado de lugar da habitação de Deus. Em Salmos 11:4, ele é chamado de santo
templo, onde Deus tem o seu trono. Lá, no templo da divina majestade de Deus, a sua
excelente glória é revelada de várias maneiras visíveis. É um lugar sagrado de luz, de
alegria e de glória. Não sabemos onde se acha o local preciso da sua localização, mas na
Bíblia ele é dito, com freqüência, como estando "em cima". Sabemos que Deus
todo-poderoso está nesse céu. Lá todos os santos, os anjos, e os adoradores dirigem-se
essencialmente a Deus Pai e a Jesus Cristo.
Que glorioso grupo de pessoas há no céu! Os anjos estão lá, porque Jesus disse:
"os seus anjos nos céus vêem incessantemente a face de meu Pai celeste." (Mateus 18:10)
Os santos estão lá porque Jesus nos prometeu: "...para que, onde eu estiver, estejais
vós também" (João 14:3). Em 1 Pedro 1:4 somos informados de que uma herança foi
reservada para nós no céu — uma herança incorruptível, sem mácula, imarcescível, e
que nunca desaparecerá. Meu irmão fico emocionada ao testemunhar sobre a
maravilhosa visita que fiz ao céu. Emociono-me ao contar-lhe sobre as coisas e sobre as
pessoas que eu vi lá.

OS LOUVORES NO CÉU
Depois que o anjo de Deus me mostrou a sala das lágrimas, ele repetiu aquela

frase que tantas vezes eu ouvi em minhas jornadas ao céu:
— Venha ver a glória de Deus!
O brilhante, magnífico e celestial esplendor do céu tomou-me completamente. O
resplendor da glória que me atingia, provindo de tudo que eu via, encheu-me de temor.
A beleza e a alegria daquele lugar tão bom não podem ser captadas adequadamente, a
menos que a pessoa tenha visto tudo pessoalmente. Nesse momento lembrei-me de
uma citação de uma pessoa, que ouvi há algum tempo:
A luz do céu
é a face de Jesus. A alegria do céu
é a presença de Jesus. Os sons em harmonia no céu
é o louvor a Jesus. O tema do céu
é a obra de Jesus. A ocupação que se tem no céu
é o serviço a Jesus. A plenitude do céu
é o próprio Jesus.
Enquanto caminhava com o anjo, eu podia sentir alegria, paz, e felicidade em
todos os lugares. Os meus pensamentos voltaram-se para a minha família na terra, e o
anjo parecia conhecer todos eles. Ele me disse:
— Você tem uma missão a executar para Deus. E para você dizer às pessoas na terra o que
há por aqui. Deus está revelando-lhe algumas coisas do céu, mas não tudo. Venha ver a glória do
seu Deus.Quando chegamos em nosso destino, eu ouvi muitas e muitas vozes cantando
louvores a Deus. A majestosa música dos adoradores celestiais excitaram a minha alma. Honra
e glória ecoavam repetidamente por toda a extensão do céu com o cântico dos serafins e dos santos
entoando com exuberância interminável temas de adoração.

APROXIMANDO DO TRONO
Minha alma estava fortalecida e transbordante de alegria. De alguma forma eu
sabia que estávamos aproximando-nos do trono de Deus.
O anjo que me levava parou a uma grande distância, longe ainda do trono de Deus.
Ali eu podia ter uma visão panorâmica do que estava acontecendo. Pude ver a mesma cena que
João viu, em sua visão, da forma que ele descreveu no Apocalipse:
"Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos
anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares."
(Apocalipse 5:11)

Oh, povo da terra, se vocês pudessem ao menos imaginar o que o nosso Deus tem

reservado para aqueles que o amam!
Quando eu olhava extasiada aquela cena diante de mim, algo ainda mais
maravilhoso aconteceu. Nunca tinha ouvido um louvor com um volume assim tão
elevado de vozes glorificando a Deus. De repente, a maravilha de todas as maravilhas!
O anjo permitiu-me ver o que eu sempre tinha desejado ver, o trono de Deus.

O GLORIOSO TRONO DE DEUS
O trono de Deus era ''alto e sublime" (Isaías 6:1). Saindo debaixo dele, fluía o Rio
da Vida com toda a sua beleza e pureza. A glória de Deus ofuscava todo o trono. Dele
saíam como que trovões e relâmpagos, e havia vozes em volta dele. João, na descrição
da visão que teve do céu disse:
"Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem sete tochas
de fogo, que são os sete Espíritos de Deus."
(Apocalipse 4:5)

Eu vi um arco-íris sobre o trono e em volta do mesmo, "semelhante no aspecto a
esmeralda" (Apocalipse 4:3). O brilho e a gloriosa coloração do arco misturavam-se com
luz, produzindo uma deslumbrante intensidade de cores.
Era diferente de tudo o que eu já tinha visto na terra. A luz em múltiplas cores,
cujos raios provinham do trono, significava poder e glória. Havia um esplendor que
brilhava no trono. Raios gloriosos emanavam dele. Muitas coisas no céu são como se
fossem transparentes, e os raios espetaculares que saem do trono são luzes que se
refletem em toda a parte no paraíso!
Não sei quanto tempo fiquei naquele cenário celestial, mas fui tomada pelo temor.
Fiquei pensando nos milhares que já estavam lá no céu e nos muitos milhares que ainda
para lá irão. Pensei na santidade de Deus, na pureza da sua majestade e na perfeição da
sua palavra. Então clamei em voz alta:
— Oh, Deus! Quão maravilhoso é contemplar a tua glória, a tua majestade e o teu
poder!
Como das vezes anteriores, o anjo do Senhor me disse:
— Venha comigo, há muitas outras coisas no céu que quero mostrar a você.

A SALA DE REGISTROS
Fiquei deslumbrada ao ver a sala de registros, onde meticulosas anotações
estavam sendo feitas. O anjo disse-me que Deus mantém seus anjos anotando o culto
prestado em cada igreja na terra e registrando o culto doméstico de cada lar em que ele
esteja sendo exaltado e louvado.

Deus também mantém registros sobre aqueles que estão fora da sua vontade. O
anjo mostrou-me ainda que os anjos de Deus registram os valores em dinheiro dados
nos cultos das igrejas, e também as atitudes das pessoas que contribuem. Ele falou
ainda de pessoas que têm dinheiro para dar, mas que não dão para o trabalho do Senhor. Fiquei meditando como foi que Jesus atentamente observou as ofertas sendo
dadas, quando ele foi ao templo do Senhor:
"Assentado diante do gazofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o
dinheiro. Ora,muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva
pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E,
chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre
depositou no gazofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos
eles ofertaram do que lhes sobrava; ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto
possuía, todo o seu sustento."
(Marcos 12:41-44)

Quando todas essas coisas me estavam sendo reveladas, inclusive a sala de
registros e onde os livros eram guardados, o anjo lembrou-me de que eu deveria fazer
também o registro de todas essas coisas. Disse-me que muitas delas eram mistérios para mim,
uma vez que eu estava vendo apenas obscuramente (1 Coríntios 13:12). Mas o anjo enfatizou que
eu deveria contar às pessoas da terra as coisas que eu estava vendo.
No momento em que alcançamos uma outra parte do céu, olhei para baixo e vi um
corredor muito longo. Suas paredes eram altas e pareciam ser feitas de platina. Eu podia ouvir os
louvores a Deus, ressoando continuamente em altas vozes. Fiquei maravilhada com o brilho da luz
e da glória que era refletido das paredes. Um tanto intrigada, perguntei:
— O que é isso?
As paredes pareciam ter quilômetros de distância; não dava para ver o fim delas.

O DEPÓSITO DE DEUS
O anjo que estava me mostrando essas coisas disse:
— Olhe para a parte superior dessa parede.
Ali estava gravada a palavra Depósito. Quando perguntei que salas eram aquelas, o anjo
me disse que aquelas salas continham as bênçãos que estavam armazenadas para o povo de Deus!
O céu é um lugar totalmente puro, e Deus quer purificar os seus santos que estão na terra
para que eles venham a desfrutar da atmosfera celestial. O céu é um lugar cheio de alegria, e Deus
deseja dar alegria ao seu povo aqui na terra. No céu há liberdade eterna, e Deus anseia que o seu
povo seja liberto enquanto está neste mundo. No céu não há enfermidade alguma, e Deus quer
curar o seu povo aqui na terra. O céu é um lugar de total segurança, e Deus quer que o seu povo
esteja sempre seguro e confiante aqui na terra. O céu é um lugar de gozo e satisfação, e ele quer
que o seu povo esteja plenamente satisfeito aqui na terra.
Quando Jesus nos ensinou a orar "Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na

terra como no céu" (Mateus 6:10), ele revelou-nos que Deus quer que sintamos o gosto do céu
aqui na terra!
Meu irmão, o nosso Senhor tem depósitos e depósitos de bênçãos que são para você. Elas
estão esperando no céu que você se aproprie delas, recebendo-as aqui na terra! Deus quer salvá-lo.
Ele quer libertá-lo. Ele quer curá-lo. Ele quer que você tenha "a paz de Deus, que excede todo o
entendimento" (Filipenses 4:7). Ele quer que você experimente uma duradoura "alegria
indizível e cheia de glória" (1 Pedro 1:8)

JESUS, O QUE CURA
— Veja a glória do seu Deus — o anjo declarou. Quando ele desapareceu, Jesus
ficou ao meu lado. Olhei para Jesus. Ele agora parecia ser maior do que das outras
vezes. O brilhante manto que ele usava vestia-o de forma elegante e com muita graça.
Sandálias enfeitavam os seus pés cicatrizados e a sua face e os seus cabelos eram lindos
e gloriosos. Ao olhar para ele, perguntei:
— Jesus, o que são essas salas?
O Senhor não falou nada, mas moveu uma de suas mãos em direção à parede.
Naquele momento, uma grande abertura apareceu. Por toda a volta daquela abertura eu
pude ver glória, poder e luz. Como tudo o mais, isso também parecia dar glórias a
Deus.
— Oh, Senhor, o que é tudo isso? — gritei. Então ele me disse:
— Minha filha, são bênçãos para o meu povo. Elas são para os pecadores na terra,
se eles tão somente crerem. Eu morri para fazê-los totalmente sãos.
Ele disse também:
— Curas estão à espera do meu povo na terra. Virá o dia em que haverá uma
avalanche de milagres e curas na terra.
Continuando, ele disse ainda:
— Filha, até onde dá para você ver, esses são edifícios de suprimento, ou
depósitos. As bênçãos contidas aqui esperam pela fé dos que se acham na terra. Tudo o
que as pessoas precisam fazer é crer e receber. Crer que eu sou o Senhor Jesus Cristo e
que sou capaz de fazer estas coisas, e então receberão as minhas dádivas.
— Quando você voltar para terra, — enfatizou ele — lembre-se de que não é você
quem cura, e sim eu. Apenas fale a minha Palavra e ore, e então eu farei a cura. Creia
que eu posso fazer isso.
— Glória a Deus! — gritei. — Aleluia! Obrigada, Jesus! Jesus abaixou a mão e
aquela abertura na parede fechou. Então o anjo e eu viajamos em alta velocidade para
um outro lugar.
Aqui, também, eu podia ouvir a música e os gritos de glória do povo de Deus. O
anjo disse:
— Filha, fui designado pelo Senhor para mostrar-lhe muitas coisas. Fale às

pessoas sobre estas coisas também.

Três

Antes, Agora e Depois
E este ponto em minha visão, o anjo do Senhor começou a revelar-me coisas a
respeito das quais anteriormente sempre tive curiosidade de saber. Ele começou a
contar-me um grande mistério. Ele disse:
— Deus falou, e agora vou começar a mostrar-lhe, o antes, o agora e o depois. O que
você vai ver vai causar-lhe uma grande excitação. Vou revelar-lhe o que acontece
quando alguém nasce de novo. Você vai ver como os pecados de uma pessoa são
lavados pelo sangue do Cordeiro, numa das salas de registros.
Ele disse ainda:
— Vou mostrar-lhe o que acontece quando alguém que nasceu de novo morre na
terra e a sua alma vai para o céu. Venha ver a glória do seu Deus!Viajamos do céu para
a terra em alta velocidade, e logo estávamos na terra. Eu podia ver tudo como se fosse
uma visão, e o anjo me disse:
— Olhe, veja isso.
Tendo o anjo permitido que uma visão passasse diante de mim, vi uma bela
igrejinha do interior. Não sabia onde aquela igreja se localizava geograficamente, mas
sabia que era duma área rural, da roça.
Com o auxílio do anjo de Deus, foi-me permitido ver dentro daquele templo.
Havia cerca de trinta pessoas sentadas nos bancos da igreja. O pastor pregava sobre a
seguinte passagem:
"Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o
perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos; converta-se ao Senhor, que
se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar"
(Isaías 55:6-7)

Enquanto via aquela cena, vi também um poderoso anjo sobre a igreja. O anjo ao
meu lado disse:
— Há sempre um grande anjo postado sobre cada igreja. Ao seu encargo estão
todos demais anjos da mesma.

ANJOS NA IGREJA

Dois anjos com livros ficavam do lado de fora da porta da igreja. Eu vi pessoas
entrando e saindo da igreja. Então o anjo ao meu lado fez um movimento com uma das
mãos, e eu pude ver dentro da igreja; era como se o telhado tivesse sido retirado.
Havia um anjo de cada lado do pastor, junto ao púlpito. Além desses havia mais
dois anjos. Em volta do púlpito eram quatro no total.
Havia dois anjos na parte do fundo da igreja, por detrás da congregação. Outros
dois permaneciam a meia distância na nave, e na plataforma do altar mais dois.
Portanto havia vários anjos na igreja, e muitos deles tinham rolos e penas em suas
mãos.
— Quero mostrar-lhe o que vai acontecer agora — disse o anjo que me
acompanhava.
O pastor começou a falar, e os introdutores começaram a levantar as ofertas. À
medida que as ofertas eram recebidas, os anjos anotavam as atitudes das pessoas por
darem. Eles anotavam os propósitos de cada ofertante — se eles davam de má vontade
para o trabalho do Senhor, ou se eles ofertavam com alegria, numa atitude de adoração.
Os anjos registravam tudo em seus livros.
Então os dois anjos grandes, da frente do púlpito, acenaram a cabeça para os
outros anjos.
Tudo isso que acontecia com os anjos era completamente invisível para as pessoas
da igreja, mas eu podia ver tudo claramente. Então o anjo me disse:
— Vou mostrar-lhe algo mais. Observe mais de perto, e você será abençoada.
De repente, era como se eu tivesse sido movida para trás do pastor. Quando ele
estava pregando sobre o versículo 6: "Buscai o Senhor enquanto se pode achais invocai-o
enquanto está perto", eu vi um exército de seres celestiais dentro da igreja. Durante todo
o tempo do culto, os anjos se regozijavam.
O ministro estava com muita unção na pregação daquela mensagem. Um dos
anjos derramava o que parecia ser fogo sobre a cabeça do pastor. A glória de Deus saía
da boca do pastor.
No fundo da igreja uma porta abriu-se, e um homem muito embriagado entrou,
cambaleando. Indo pelo corredor da igreja, ele disse:
— Eu sou esse cara para quem está falando, pregador. Eu preciso de Deus, eu
preciso ser salvo. Sou um alcoólatra.
O homem ajoelhou-se na frente e começou a chorar diante de Deus. Dois diáconos
vieram até onde ele estava para ministrar a ele. Colocando os braços envolta dele,
perguntaram:
— Você está levando a sério o que disse? Você realmente quer ser salvo?
— Sim, eu quero ser salvo — disse ele. — Eu sou um alcoólatra. Eu preciso me
libertar.

UMA ALMA É SALVA
De repente dois anjos a mais apareceram. Eles tinham rolos nas mãos, e
começaram a escrever o que o homem dizia. Então os diáconos passaram a dirigi-lo no
processo de salvação.
Eu vi que aquele homem estava cheio de pecados. Entretanto, enquanto os
diáconos oravam com ele, um dos anjos tocou no coração dele, e uma fumaça escura
como nuvem de chuva foi expelida do seu tórax.
Quando eu vi isso, recordei-me de algumas das Escrituras que falam sobre os
pecados abomináveis que saem do coração:
"O homem bom tira do tesouro bom cousas boas; mas o homem mau do mau tesouro
tira cousas
"Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem
'impuro'. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios,
as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias"
(Mateus 15:18-19-NVI)

Conforme o homem começou a orar a Deus com as mãos levantadas, vi enormes
faixas negras que o amarravam completamente. Ele estava cativo por toda espécie de
pecado, especialmente pelo vício do álcool e pela embriaguez. Um diácono disse-lhe:
— Você tem de confessar os seus pecados a Deus, para que ele o perdoe, e assim
você seja lavado no sangue do Cordeiro.
Quando ele começou a confessar os seus pecados, um anjo tocou nele. Eu pude
ver que das mãos do anjo saía fogo. As faixas começaram a ser desfeitas, e foram
rompidas.
Isso deu ao homem uma tremenda libertação. Ele levantou as mãos e adorou ao
Senhor. Ele levantou-se, eeu pude ver a glória de Deus cair sobre ele. Sei que o Senhor
fez com que ficasse sóbrio, porque ele começou a dar louvores a Deus.
Então os dois anjos poderosos olharam um para o outro e fizeram um sinal com a
cabeça. Vieram, através do ar, para onde nós estávamos, e me disseram:
— Venha ver a glória de Deus.

DE VOLTA À SALA DE REGISTROS
Viajamos de volta para o céu, com os outros dois anjos, com muita rapidez. Ao
entrarmos pelo portal, descemos por um lindo caminho que parecia ser feito todo de
ouro puro. Rapidamente fomos levados para uma sala maravilhosa. Então o anjo me
disse:
— Venha ver o que fazemos aqui.

O longo corredor onde estávamos dava para muitas outras salas semelhantes
àquela em que iríamos entrar. O anjo disse:
— Há muitas salas iguais a esta no céu. Elas chamam-se salas de registros. Você
vai ver o que acontece nelas.
O anjo disse também:
— Vamos para a sala que contém o nome daquele que acabou de se converter na
terra.
Naquela sala vi os anjos que tinham vindo da terra irem rapidamente a um outro
anjo, passando-lhe o relatório escrito num rolo.
Várias escadas estavam encostadas nas paredes daquela sala retangular. Havia
prateleiras cobrindo todas as paredes, cheias de muitos e muitos livros. O que eu via
fez-me lembrar das bibliotecas que há na terra.
Outros anjos, cantando e louvando a Deus, permaneciam numa fila em frente a
uma grande mesa. Ela tinha cerca de dois metros e meio de comprimento e um metro e
vinte de largura. Uma peça talhada na forma quadrada estava no centro da mesa, a qual
era revestida de ouro sólido. Era muito linda, toda esculpida de folhas e de frutas.
Era a mesa mais linda que alguém possa imaginar. Eu nunca tinha visto nada
igual — nem mesmo um quadro que se assemelhasse um pouco a ela - na terra. Eu
estava arrebatada com a glória e a majestade de Deus naquele lugar.
Os anjos subiam e desciam as escadas. Eles não paravam de trazer livros das
prateleiras e de levá-los de volta para os respectivos lugares. Alguns anjos encontravam-se por perto com relatórios de outras partes da terra.
Observei que alguns livros nas paredes tinham tonalidades diferentes de cor.
Então vi dois dos anjos daquela igreja na fila, com o livro que eles tinham retirado da
prateleira. Este livro continha o registro da vida daquele homem que nascera de novo
na terra, conforme eu tinha acabado de testemunhar.
O anjo que estava comigo disse:
— Você está vendo os dois anjos que estavam no culto daquela igreja?
— Sim.
— Você está vendo o livro que está com eles? — Sim.
— Este é o livro que contém o relatório do homem que foi salvo agora há pouco.
Eles retiraram esse livro da prateleira. Agora eles têm de ir até o anjo encarregado.
O anjo explicou-me que em cada sala de registros há um anjo encarregado. Tudo
o que sai ou que entra naquela sala passa por esse anjo. Tudo é feito em ordem, para a
gloria de Deus.
Eu estava impressionada de ver todas essas coisas acontecendo. O anjo
encarregado tinha um brilhante adorno em sua cabeça, que está além da minha
capacidade de descrever. Ele tinha um reluzente cabelo dourado, e usava um manto
branco com muito ouro sobre o mesmo. Esse maravilhoso anjo tinha uma envergadura
de asas de cerca de três metros e meio. Era o anjo mais lindo que eu tinha visto. Ele era

o principal responsável pelos registros daquela sala.
Então o anjo encarregado olhou para mim e fez sinal para que eu ficasse a seu
lado. O poder de Deus moveu-me, e num instante eu estava à direita dele.
Ele me disse:
— Foi-lhe permitido estar aqui para que você possa ver o que acontece quando
alguém na terra nasce de novo. É para você relatar às pessoas da terra.
A maravilha daquele momento emocionou-me muito, muito além do que posso
descrever!

MANTENDO REGISTROS
Enquanto eu observava tudo aquilo à minha frente, altos louvores subiam a Deus
de todos os lados. Dava para ouvir claramente sinos tocando, embora não pudesse
vê-los. Anjos encantadores, rindo sem parar, gloriosos, felizes, com livros em suas
mãos, aguardavam a sua vez de falar com o anjo responsável.
Comecei a louvar e a glorificar a Deus de uma nova maneira pelo seu
extraordinário poder e pelos seus atos gloriosos.
— Você está vendo os dois anjos que estão na frente da mesa?, — o anjo
perguntou-me.
— Sim — respondi.
— Eles estavam presentes quando aquele homem nasceu de novo.
O anjo tirou uma mensagem do rolo; era como um marcador de livro. Não dava
para ver o que estava escrito no papel nem no rolo.
— Olhe e veja o que está escrito aqui — disse o anjo, mostrando-me o papel.
A mensagem estava escrita de forma bem organizada, e era muito bonita. Vi o
nome do país, o nome do estado, o nome da região, o nome da cidade e o nome da
igreja.
O anjo ainda mostrou-me que estava escrito o nome do pastor e quantas pessoas
estavam na igreja. Vi também a ordem do culto. Tudo devidamente escrito e registrado.
Havia também os nomes das pessoas que tinham participado do culto e detalhes sobre
as ofertas recebidas.
O nome do homem cuja salvação eu tinha visto na terra estava registrado naquele
papel. A mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que foi pregada para salvar
aquela alma e até mesmo a hora, o minuto e o segundo do momento em que ele aceitou
Jesus — tudo estava escrito. Então eu gritei:
— Glória a Deus!
Quando o relatório chegou no ponto em que o homem fez a oração do pecador
arrependido e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o anjo encarregado olhou

para os dois anjos mensageiros e perguntou:
— Vocês são testemunhas de que este homem nasceu de novo nessa hora e nesse
momento?
— Sim, somos testemunhas, — disseram eles. — Estávamos lá. Ele recebeu Jesus
Cristo como Senhor e Salvador. Vimos tudo isso acontecer.
O ruído da glória, os louvores e os gritos aumentaram a ponto de atingir um
clímax de deslumbramento. Todo o céu estava glorificando a Deus.
Então o anjo escreveu algo no livro que ele tinha a seu cuidado e o fechou. O livro
era muito grosso. Ele me disse:
— Olhe para trás.
Olhei e vi muitas pessoas; eram os santos remidos, que vestiam vestes brancas,
adornadas com muito esplendor.

O SANGUE DE JESUS
Os santos remidos do Deus Altíssimo estavam cantando uma canção que dizia:
Oh, somente o sangue de Jesus
é que lava todo o meu pecado.
É somente o sangue de Jesus
que de todo mal me tem curado.
Oh, somente o sangue de Jesus
me lava e me faz purificado.
Eu fui remido, sim; por inteiro
salvo pelo sangue do Cordeiro!
Como pude observar, o livro daquele homem foi entregue para um daqueles
santos que se regozijavam. Todas as páginas, uma a uma, de tudo o que estava escrito
iam sendo lavadas. Eles levantavam cada uma das páginas, e eu pude ver que cada
uma delas tinha sido lavada pelo sangue de Jesus. Nenhum pecado daquela pessoa
permaneceu. Então veio à minha lembrança, a seguinte palavra de Isaías:
"Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus
pecados não me lembro"
(Isaías 43:25)

Pensei então: "Oh, Deus, como é bom saber que a tua Palavra ainda é atuante.
Aquele homem teve os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro."

Vi que o livro foi passado para um outro anjo. Esse ser celestial tinha um cabelo
longo muito bonito. O livro foi posto numa bandeja, que o anjo carregava. Os anjos se
cumprimentaram uns aos outros e gritos de glória foram dados.
O anjo que me acompanhava disse:
— Venha ver a glória do seu Deus.
Comecei então a viajar com ele num passo muito rápido pelas passagens do céu.

O LIVRO DA VIDA DO CORDEIRO
Novamente me deparei com o trono de Deus. Meu querido leitor, lá havia
trompas sendo tocadas, e trombetas soaram, bem forte. Uma nuvem de glória, a glória
Shequiná, iluminou toda a área em volta do trono.
Houve muitos relâmpagos e trovões. Eu ouvia uma multidão de vozes dizendo:
"Glória a Deus! Aleluia!"
Observei essa grandiosa cena, e vi o anjo colocar o livro sobre o altar de Deus e
depois reverenciá-lo, inclinando-se totalmente. A voz de Deus ressoou alta através do
ar, mas compreendi cada palavra. Deus disse:
"Mais uma alma foi remida pelo sangue do meu Filho. Mais uma pessoa recebeu a
salvação eterna por meio do sangue do meu Filho."
Todos os sinos do céu tocaram naquele momento! Todo o povo do céu gritava!
Curvei-me e comecei a louvar a Deus.
Pude então ver o Livro da Vida do Cordeiro (Apocalipse 21:27) sobre o altar de
Deus, e vi que mãos saíram da nuvem de glória e abriram o livro que tinha sido
deixado pelo anjo. Então o nome daquele homem foi escrito no Livro da Vida. Glória a
Deus! O nome de cada um de nós, que somos salvos por meio de Jesus, está escrito no
Livro da Vida também.
Eu ainda contemplava aquela cena grandiosa quando o anjo do Senhor me disse
novamente:— Venha ver a glória de Deus.
Imediatamente eu fui retirada do céu com a velocidade da luz. Naquele momento
em que me movia com o anjo, lembrei-me da seguinte passagem de Isaías:
"...dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu
sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo
Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome,
ainda que não me conheces."
(Isaías 45:3-4)

O RIO DA VIDA

Na cena seguinte da minha visão, observei como o Senhor conduz os santos do
Deus vivo através do Rio da Vida. Oh, o Rio da vida flui do trono do Cordeiro de Deus
(Apocalipse 22:1). Quando os santos passavam pelo Rio da Vida, eu ouvi os seus gritos
de "Glória a Deus!"
Então vi uma enorme multidão de santos, os quais estavam sendo vestidos com
vestes tão brancas e tão maravilhosas, jamais vistas por alguém na terra. Lembrei-me do
que João escreveu:
"Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo:
— Estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e donde vieram?
Respondi-lhe:
— Meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse:— São estes os que vêm da grande
tributação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro"
(Apocalipse 7:13-14)

DIANTE DO TRONO
Foi-me dada a permissão de novamente ir diante do trono de Deus e testemunhar
uma cena excitante e inspiradora. Ouvi o som das trombetas quando me achei diante do
trono de Deus. Não tenho palavras para descrever adequadamente a emoção e o temor
que senti.
Doze anjos estavam ministrando diante do trono, com vestes adornadas de
maneira tal que não dá para descrever. O melhor que posso fazer é dizer-lhe que havia
jóias encravadas no peitoral de suas vestes. Na parte superior da cabeça eles tinham um
certo material celestial de cores gloriosas. A orla de seus longos mantos era feita toda de
ouro.
O ressoar das trombetas anunciou a chegada dos santos, que vinham, um a um,
até a presença de Deus. Um incalculável número de santos, de anjos, e de seres
celestiais compunha a imensa multidão. Todos eles glorificavam a Deus.

OS REMIDOS
Os remidos de todas as épocas eram gloriosos e belos. Eles eram pessoas reais — não
formações de fumaça ou nuvens flutuando no espaço.Para onde quer que eu olhasse, eu via os
anjos louvando a majestade de Deus, sem parar.
Estando eu postada diante do trono, ouvi uma grande voz, que dizia:
"O tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os
seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus."
(Apocalipse 21:3-NVI)

Então vi uma nuvem de glória cheia de relâmpagos, trovões e vozes. Quando
contemplava tudo aquilo, vi a mão de Deus sair para fora da nuvem, passando a
enxugar as lágrimas dos olhos dos santos. A Palavra diz que Deus "lhes enxugará
dos olhos toda lágrima" (Apocalipse 21:4).

Ouvi Deus dizer:
"A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as
primeiras coisas passaram... Eis que faço novas todas as coisas "
(Apocalipse 21:4-5)

Deus disse à assembléia dos santos reunidos: "Os seus nomes estão escritos no
Livro da Vida do Cordeiro. Sejam bem-vindos ao gozo do Senhor."
Mais uma vez, um outro versículo das Escrituras veio à minha mente:
"Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra
no gozo do teu senhor."
(Mateus 25:21)

Depois disso o Senhor colocou uma magnífica coroa de ouro na cabeça de todos
os que tinham sido feitos santos.
Pude ver que as bênçãos de Deus continuariam a fluir para todos os remidos. E
isso não teria fim!

Quatro

Depósitos do Céu
Creio que Jesus Cristo revelou o céu para mim, como o fez, a fim de dar-me uma
compensação. Ele sabia que eu tinha passado pela experiência de muitas visitas ao
inferno, e o que vivenciei lá tinha sido tão horrível que ele me deu a bênção de ver o
céu.
Uma das minhas visitas ao céu foi para me serem mostrados os depósitos de
Deus. O anjo do Senhor me disse:
— Venha ver a glória do seu Deus.
O anjo era alto e muito belo. Suas asas triangulares tinham as cores do arco-íris.
Ele me disse que Deus lhe havia dado instruções, e que ele tinha sido designado para

mostrar-me partes do céu.
Começamos a subir cada vez mais alto através da atmosfera e passamos de novo
por uma das entradas do céu. Vi árvores frutíferas carregadas de belos frutos. Vi
famílias vestidas com belos mantos, subindo e descendo por encostas de colinas,
louvando a Deus.
O meio ambiente estava saturado das mais belas músicas que a gente gostaria de
estar sempre ouvindo. As músicas celestiais são uma manifestação de alegria. É a
evidência clara de que há felicidade, é a prova de que há alegria.
Já ouvi magníficos corais e grandes conjuntos que criaram e que executaram belas
músicas aqui na terra. Mas, meu irmão, nada há aqui na terra que se compare com o
esplendor e com a beleza da música e das canções de lá.
O céu era como uma sinfonia de música. Imagine, se puder, milhares de vozes
perfeitamente afinadas, harmoniosamente entoando melodias celestiais! Sem nenhuma
dissonância! Tudo na mais perfeita harmonia!
Instrumentos de cordas proporcionavam um belo acompanhamento, juntamente
com trombetas e outros instrumentos musicais. Todos em perfeita harmonia com as
vozes dos santos remidos, os quais louvavam a Deus com uma alegria arrebatadora. Os
sons dos instrumen tos, assim como as vozes, tinham sido purificados e aperfeiçoados
pelo poder do Deus todo-poderoso.
Oh, como foi glorioso ouvir os maravilhosos louvores dados a Deus. Vozes que
são desafinadas ou sem qualidade de timbre na terra cantarão belas harmonias no céu.
Todos seremos felizes lá. Mesmo um coral com dez mil vozes aqui na terra ficaria
apagado se comparado com a grande e eloqüente música executada na cidade celestial
de Deus!
Hinos de louvor incríveis ressoavam pelas campinas celestiais e pelas ruas do céu.
De tal forma fui tomada pela música que por algum tempo não consegui ouvir nem
pensar nada mais.
Finalmente, o anjo me disse:
— Venha ver a glória de Deus.
Lembro-me de ir com ele por uma região de um gramado com uma relva tão
verde que não dá para se imaginar na terra. Por lá havia enormes concentrações de flores em certas partes daquele gramado. As flores eram maravilhosas e assemelhavam-se
um pouco com rosas. Cada planta tinha pelo menos uma flor composta de lin das
pétalas. Querido irmão, a sensação era de que as flores estavam cantando!

CAVALOS DO CÉU
Viajando com o anjo, passamos por um lugar em que havia belos cavalos brancos.
Lembrei-me de ter lido no Apocalipse sobre cavalos e que Jesus virá um dia montado num
cavalo branco, liderando os exércitos do céus, que também estarão cavalgando cavalos brancos:

"Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e
Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo; na sua
cabeça, há muitos diademas; tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele
mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo
de Deus;e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com
vestiduras de linho finíssimo, branco e puro."
(Apocalipse 19:11-14)

Esses cavalos pareciam ser tão nobres quanto peças de xadrez de mármore. Eles
assemelhavam-se a enormes estátuas como que esculpidas de grandes pedras, mas
eram reais e estavam vivos. Seus cascos eram gigantescos. Eles eram totalmente brancos
e tinham uma nobre postura.
Uma mulher vestida com um bonito manto estava sorrindo e falava com os
cavalos, ensinando-os a dobrar os joelhos em adoração a Deus. Ao seu comando, todos
ao mesmo tempo curvavam a pata direita e louvavam a Deus!
Pensei comigo mesma: "Oh, que lindo!" E lembrei-me de ter lido na Bíblia que
toda criatura no céu e na terra dará honras e louvor a Deus:
"Por mim mesmo tenho jurado; da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra
não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua"
(Isaías 45:23)
"Porque está escrito: 'Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará
diante de mim, e toda língua confessará a Deus'"
(Romanos 14:11-NVI)
"Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de
todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e
debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de
Deus Pai."
(Filipenses 2:9-11)
"Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e
sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: 'Àquele que está sentado no
trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos
dos séculos'."
(Apocalipse 5:13)

Paz, alegria e felicidade estavam por toda a parte. Eu podia ouvir as pessoas
louvando a Deus.
De repente, o anjo que estava comigo desapareceu, mas ali estava Jesus. Ele me
pareceu ter uma grande estatura, e usava um manto bem diferente das vestes dos
demais.
Seus olhos eram penetrantes e belos. Ele aparentava ter uma barba muito bem

feita e cabelos abundantes. Lembro-me de ter olhado para ele e de ter pensado que a
ternura do seu olhar era algo muito além da possibilidade de ser descrita. O encanto do nosso
abençoado Salvador era maravilhoso e ao mesmo tempo impunha um grande temor.
Tudo dentro de mim queria louvá-lo, adorá-lo e curvar-se diante dele, o Rei dos reis e
Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Ondas de glória e poder ecoavam fortemente em volta dele.

DEPÓSITOS DE CURAS
Observei que o olhar de Jesus tornou-se um tanto sofrido. Perguntei-lhe:
— Jesus o que é que há?
— Filha, olhe!
Ele acenou com a mão apontando para um edifício em que havia uma grande abertura.
Dela glória e poder — ondas e mais ondas de poder — saíam em massa para fora. Voltei a
perguntar-lhe:
— O que é isso, Jesus?
— Filha, dá para você ver as curas que há nesses depósitos?
— Sim, Senhor.
— Todas essas bênçãos estão à espera do povo de Deus. Os sofrimentos desta vida são de
fato trágicos.
Quantas não são as enfermidades, as angústias, as deformidades físicas e as doenças de
todo tipo que fazem as pessoas sofrerem muito aqui na terra!
Você vê isso em toda a parte. Basta percorrer os corredores de um hospital ou de um
ambulatório médico. Visite a enfermaria de doenças infecciosas, a ala de doentes mentais, as salas
de atendimento de emergência, a unidade de terapia intensiva e qualquer outro lugar que dá
atendimento a pessoas com fortes dores e sofrendo de terríveis aflições físicas e mentais.
As doenças decorrem da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. São uma das
conseqüências do pecado. Alguns vêem as doenças como um transtorno, como uma tragédia da
condição humana, ou como algo que faz parte da vida normal. Na realidade as doenças são
maldições de satanás.

CURAS NO CÉU
A necessidade de cura é assustadora.
A doença é uma deturpação da vontade de Deus. Ela é um elemento estranho na economia
de Deus. Não se origina de Deus e não provém do céu. O pecado origina-se de uma fonte maligna e
não de uma fonte boa.
Quando chegarmos no céu, todas as doenças, enfermidades e sofrimentos terão terminado
para sempre. Paulo escreveu sobre a redenção final do nosso corpo:

"Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem
ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da
criação aguarda a revelação dos filhos de Deus"
(Romanos 8:18-19)

O pior sofrimento físico possível nesta vida não dá para se comparar com a
maravilhosa e extraordinária glória que será a vida futura. No céu, com um corpo perfeito, nós descansaremos em Cristo sem nenhuma dor física ou aflição. Ainda, Deus
também quer que sejamos curados agora.
Um dos nomes de Deus na Bíblia é Jehovah Rapha, que significa "o Senhor é o que
cura." Ele fez uma aliança de cura com o seu povo. Ele prometeu a Israel:
"Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus
olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos,
nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios; pois eu sou o
Senhor, que te sara."
(Êxodo 15:26)

Embora as doenças sejam parte da maldição do pecado, Jesus levou dos crentes
toda maldição, por meio da sua expiação pelo pecado. As feridas e pisaduras que Cristo
sofreu pagaram o preço do pecado. Ele tornou-se nosso Salvador. Contudo, o seu
sofrimento foi mais abrangente do que apenas pagar o preço pelo pecado; a sua dor o
credenciou e o autenticou como sendo aquele que nos cura!
"Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados."
(Isaías 53:5)
"Cristo sofreu em nosso lugar... carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o
madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a
justiça; por suas chagas, fostes sarados."
(1 Pedro 2:21, 24)

A CURA É PARA HOJE
O ministério de cura de Cristo não cessou quando ele foi elevado ao céu diante
dos discípulos. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação de "todas as cousas que
Jesus começou a fazer e a ensinar" (Atos 1:1).
Jesus serviu de modelo ao exercer um ministério de cura quando esteve na terra, e
ensinou que a cura é parte dos benefícios do Reino de Deus. Antes de retornar para o
Pai, Jesus instruiu os discípulos a ir e curar os enfermos. Ele disse:

"Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em meu nome, expelirão
demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se alguma coisa
mortífera beberem, não lhes fará mal; se impuserem as mãos sobre enfermos, eles
ficarão curados"
(Marcos 16:17-18)

Jesus também nos disse:
"E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado
no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais,
guardareis os meus mandamentos."
(João 14:13-15)

Jesus então desapareceu, e vi-me caminhando com o anjo pelos depósitos. Pensei:
"São tantos depósitos, Senhor."Senti Jesus falar ao meu espírito:
— Filha, quando você orar por alguém na terra, ore por eles em meu nome.
Lembre-se de que não é você quem faz a cura, e sim eu. Peça-me para curar os olhos, ou
as pernas, e eu o farei. Peça para eu endireitar pernas tortas, ou para curar corpos
doentes, e eu os curarei. Tudo quanto você me pedir para fazer, peça em meu nome, e
então eu o farei. As respostas a essas orações estão esperando nesses depósitos de cura.
Jesus enfatizou que as bênçãos nesses lugares são para o seu povo e para os
pecadores da terra. Lembro-me de que ele disse que em breve virá sobre o mundo uma
avalanche de curas.
Considerei as curas que já estão acontecendo na terra, e então pensei: "Senhor,
que maravilha! O senhor vai reparar o nosso corpo!"
A medida que envelhecemos, o nosso corpo começa a desgastar ou deteriorar.
Isso é o efeito natural do pecado, e nunca estaremos inteiramente livres dessas conseqüências. Mas Deus não deseja que passemos nossos últimos anos acamados e inúteis. Ele
deseja manter-nos ativos e produtivos. Jesus morreu para tornar-nos inteiramente sãos.
Jesus Cristo, o Filho de Deus, derramou o seu sangue para que pudéssemos ser
salvos do inferno. Se cremos que Jesus é o Filho de Deus, temos esperança. A esperança
da nossa alma está em Jesus.
Jesus Cristo sofreu para curar o nosso corpo. O nosso privilégio, a nossa bênção e
a nossa esperança para uma perfeita saúde e para o bem estar acham-se em Jesus.Meu
irmão, há depósitos e mais depósitos no céu com bênçãos ainda não requisitadas. Elas
estão aguardando serem requisitadas pelo povo de Deus pela oração com fé, e no nome
de Jesus!
Quando ele estava na terra, o Senhor certa vez disse:
"Vou preparar-vos lugar." (João 14:2)

O lugar que ele está preparando está no céu. É um lindo lugar de muitas coisas
belas.
Enquanto dou o meu testemunho neste livro, falando sobre o céu, só de pensar a
minha alma fica toda emocionada.
"Damos-te graças, Senhor, pela linda Palavra que deste a nós, seus filhos!"

Cinco

Ordem no Céu
O céu é um lugar em que todos têm o que fazer. Ele está cheio de atividades e de
emoções. Os anjos estão sempre fazendo coisas, eles estão sempre envolvidos em
proveitosos e laboriosos empreendimentos.
Um dos propósitos deste livro é contar a você que eu vi os anjos trabalhando no
céu. Eles estão sempre felizes e alegres — nunca se cansam, nunca ficam tristes. Eles
estão sempre louvando a Deus.
Os santos remidos estão também ocupados no céu. Eles sempre têm alguma coisa
para fazer. Exatamente qual é o trabalho que os santos têm para fazer, eu não sei. Mas
posso assegurar que ninguém fica ocioso naquele belo lugar.
Os santos ocupam-se com trabalhos que nunca realizaram na terra. Têm tarefas
estimulantes, divertidas, todas com um propósito. Estão continuamente glorificando a
Deus e fazendo o que Deus lhes ordenou que fizessem.
Quando vi os anjos voando para o céu de volta da terra levando os seus relatórios,
eles provinham de toda parte do mundo. Eles tinham estado no culto de muitas igrejas
e em muitas reuniões de oração.
Quando observavam o que se passava na terra, eles sempre tinham à mão papéis
brancos que pareciam ser rolos, com margens douradas. Depois eles retornavam a
certas partes do céu e compartilhavam os seus relatórios com outros anjos.

A POPULAÇÃO CELESTIAL
Numa determinada localidade do céu eu vi homens santos que vestiam um belo e
glorioso manto branco. Imediatamente lembrei-me da seguinte passagem de Isaías:
"Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus; porque me
cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que
se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas jóias"
(Isaías 61:10)

As pessoas que eu vi no céu tinham diferentes aspectos e eram de todas as nações
daqui da terra. As Sagradas Escrituras dizem:
"Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de
todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro,
vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mão."
(Apocalipse 7:9)

Uma outra coisa que me deixou uma forte impressão foi o fato do céu ser um
lugar tão organizado. Tudo que vi ser feito era sempre feito de forma completa, adequada e com o mais elevado grau de excelência. Nenhum trabalho era de segunda
classe; nenhum produto era de qualidade inferior; nenhuma atividade era medíocre.
Quando vi famílias andando pelas santas colinas do céu louvando a Deus, como
era lindo o que eu via! A alegria e a felicidade que tinham não eram reprimidas e eram
sem restrição. As pessoas pareciam estar sempre fazendo maravilhosos feitos na
presença do Senhor.
Tudo o que era realizado, tanto individualmente como em grupos, era feito na
mais perfeita ordem. O céu é completamente livre de impurezas e imperfeições. Tudo é
literalmente perfeito. Todas as alterações e mudanças a que nos acostumamos aqui na
terra são inexistentes no paraíso de Deus. Alegria perfeita e paz perfeita tomam o
coração, a alma e o corpo de todos os que lá estão.

A PERFEITA ORDEM
Tudo o que acontece no céu é divino, em perfeita ordem e tem um
propósito.Tanto os anjos como os santos ocupam-se permanentemente com um serviço
excelente e alegre. Ninguém é ocioso. Ninguém se aborrece com nada. Os filhos de
Deus, assim como os anjos e todas as criaturas celestiais o servem de dia e de noite,
eternamente.
Quando recebermos novos corpos celestiais após a ressurreição dos santos, nunca
mais nos cansaremos, nem nos enfraqueceremos. Não mais saberemos o que é cansaço.
O nosso corpo glorificado e sobrenatural jamais perderá o vigor. Na eternidade, o
tempo está interrompido e as circunstâncias não poderão mais afetar a nossa mente, a
nossa vontade ou mesmo o nosso corpo.
Para nos dedicarmos ao serviço e aos prazeres do céu, precisamos ter uma
natureza celestial. E é isso que acontece quando nascemos de novo — tornamo-nos
"co-participantes da natureza divina" (2 Pedro 1:4), como explica Pedro:
"Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que
conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou
para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas
preciosas e mui grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes
da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo?

(2 Pedro 1:3-4)

A arquitetura do céu foi projetada e construída na eternidade passada pelo Deus
eterno. Num certo local eu vi o que parecia ser um quarteirão inteiro da cidade do céu.
As construções eram muito grandes, e na parte superior de cada uma havia uma
enorme coroa feita de muitas jóias, o que era impressionante.
Não sei quantas pessoas moravam naqueles esplêndidos edifícios, porque não
entrei em nenhum deles. Mas eles são todos espaçosos e majestosos, muito além de
tudo o que você possa ter visto na terra.
O pensamento que me veio à mente foi que as Escrituras falam que, quando
trabalhamos para Jesus aqui na terra, armazenamos tesouros no céu (Lucas 18:22). Lembrei-me dos seguintes versículos:
"E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de
Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: 'Graças te
damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu
grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram; chegou,
porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar
o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome,
tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra'."
(Apocalipse 11:16-18)
"...porque grande é o vosso galardão no céu."
(Lucas 6:23)
"E eis que [eu, Jesus,] venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para
retribuir a cada um segundo as suas obras."
(Apocalipse 22:12)

CARRUAGENS DE DEUS
Quando estávamos indo para uma outra região do céu, o anjo do Senhor me
disse:
— Venha ver a glória do seu Deus.
O anjo mostrou-me então as carruagens de Deus. Suas rodas eram tão grandes
que é até difícil descrevê-las. São salpicadas de diamantes, de preciosos rubis e de
esmeraldas.
As carruagens tinham pelo menos duas rodas em cada lado. A parte frontal delas
era baixa e aberta, como num trenó. Elas eram como que de fogo, mas nunca eram
consumidas.

CORPOS DE QUALIDADE
A aparência de todas as pessoas que eu vi no céu era linda e glorificada. Ninguém
apresentava cicatriz alguma, e todos eram sorridentes e elegantes.
Já ouvi algumas pessoas dizerem: "Bem, nós vamos ser apenas como nuvens de
fumaça." Não, você não vai ser como uma nuvem. Você vai ter um corpo e características próprias,
A Bíblia nos fala que há anciãos em volta do trono:
"Ao redor do trono, há também vinte e quatro tronos, e assentados neles, vinte e
quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro."
(Apocalipse 4:4)

Os patriarcas no céu são belos santos de Deus que morreram e que foram antes de
nós. Deus lhes deu vida eterna. Eu os vi como eles serão ao receberem o seu novo e
glorificado corpo depois da ressurreição.
Meu irmão, a sua felicidade no céu será tão grande que hoje não dá para você
nem mesmo imaginar. Enquanto eu estava no céu, lembranças deste mundo ficaram
distantes. Lá não havia tristeza, sofrimentos e aflições. Lá eu me deleitava na alegria do
Senhor e maravilhava-me com a sua beleza.
Não havia trevas no céu. Havia apenas glória, força e poder por toda a parte,
especialmente mais perto do trono. O Rio da Vida fluía saindo do trono; era lindo e
assemelhava-se a um mar de vidro:
"Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono
de Deus e do Cordeiro."
(Apocalipse 22:1)

Enquanto eu estava indo, o anjo me disse: — Venha ver a glória de Deus.
Fui levada pelo anjo, num passo muito rápido, para um lugar onde os altos louvores a
Deus e a música pareciam ir aumentando em intensidade e em volume. Era a mais bela
música que você possa desejar ouvir. Sons de alegria e gritos tomavam aquele lugar. O anjo me
disse:
— Estamos aproximando-nos do trono.
E eu pensei: "Oh, Deus, como tudo é glorioso, como tudo é belo!"

QUANDO DEUS FALA
Quando Deus fala, doze anjos altos, cada um com mais ou menos quatro metros

de altura, ficam em frente do trono. Como tocam as suas trombetas!
Belas jóias adornam a parte frontal de suas vestes. Com a música e com todas as coisas que
eles falam e fazem, eles influenciam todo aquele ambiente. Eles parecem dar condições para o
Senhor falar.
Vi uma espessa nuvem que cercava o grande trono, enquanto Deus falava ou
proclamava alguma mensagem.
"Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem sete tochas
de fogo, que são os sete Espíritos de Deus.77
(Apocalipse 4:5)

Ondas de poder irradiavam-se da parte frontal do trono. No meio do trono, Deus
todo-poderoso habita numa nuvem de glória.
Quando Deus falava, sua voz soava "como de muitas águas" (Apocalipse 14:2), mas
eu podia entender cada pa lavra que ele dizia. Num dado momento Deus falou sobre o sangue do
seu Filho. Ele falou que o sangue do seu Filho tinha sido vertido por todas as pessoas
da terra. Ele disse que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, pode purificar-nos de todo
pecado (1 João 1:7), e ele fez o seguinte convite:
"Quem tiver sede, venha; e quem quiser, beba de graça da água da vida."
(Apocalipse 22:17 - NVI)

Deus disse que o sangue do seu Filho foi derramado para redimir os homens e as
mulheres de seus pecados. Disse que valeu a pena o seu Filho ter sido crucificado para
nos dar a vida eterna, e que o sangue do seu Filho pagou o preço para nos redimir.
"...no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a
riqueza da sua graça"
(Efésios 1:7)
"...em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados."
(Colossenses 1:14-SBTB)
"..Jesus Cristo... que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados."
(Apocalipse 1:5)

Quando eu estava no céu, era por demais excitante e emocionante ouvir a voz de
Deus. Embora fosse poderosa-mente estrondosa, ela era agradável. Dava para entender
tudo o que ele dizia.
Eu não parava de pensar: "Oh, Deus, como tu és belo! Tu preparaste todas as
coisas. Tu fizeste todas as coisas para nós, Senhor! Nós não podemos nem mesmo

imaginar as coisas que tens preparado para aqueles que o amam" (1 Coríntios 2:9).

O CÉU, UM LUGAR REAL
Lembro-me de ter pensado: "O céu é um lugar real. Estas pessoas são reais. Os
anjos são reais. Tudo é muito lindo e real, e um dia vou herdar tudo isto, se continuar a
servir ao Senhor."
Falar do céu e do esplendor de Deus é uma alegria muito grande para mim.
Agradeço a Deus de todo o coração por poder servi-lo. Dou graças a Deus porque Jesus
Cristo salvou a minha alma de um inferno maldito: "Obrigada, Senhor, por ter nascido
de novo e ter sido lavada no sangue do Rei, de quem sou filha, e por Jesus Cristo ser o
meu Senhor!"
Se você ainda não nasceu de novo, você precisa ser salvo de seus pecados. Você
precisa pedir para Jesus Cristo entrar em seu coração e salvar a sua alma.
Acredite que ele é o Filho de Deus. Creia que Deus Pai o enviou para este mundo;
que ele nasceu de Maria, que era virgem; e que ele é o santo Filho de Deus, enviado
para nos remir do inferno. Acima de tudo, você precisa crer que Jesus pagou o único
sacrifício válido pelos seus pecados, ao morrer na cruz.

Seis

O que Acontece com as Crianças
Quando neste mundo, Jesus falou sobre as criancinhas. Ele disse:
"Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino
dos céus"
(Mateus 19:14).

Jesus também disse o seguinte:
"Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como
crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se
humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus!"
(Mateus 18:3-4)
"Em verdade vos digo: Quem não receber o reino de Deus como uma criança de
maneira nenhuma entrará nele."
(Marcos 10:15)

"Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe;
e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou"
(Marcos 9:37)
Também, no Antigo testamento, se diz:
"Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes, à
outra geração"
(Joel 1:3)

Essa região do céu a que vou me referir agora vai realmente emocionar muita
gente. Muitas pessoas não aprovam o que vou dizer, mas eu sei que isso me foi
mostrado por Deus. Foi durante uma das minhas viagens ao céu.
Eu estava com aquele anjo grandioso, que tinha asas triangulares das cores do
arco-íris. Ele usava vestes brancas, brilhantes, e seus cabelos eram como fios de ouro.
Sua aparência era muito linda e gloriosa. Luz e poder estavam sobre ele.Então ele me
disse:
— Venha ver a glória de Deus. Deus ordenou-me que lhe mostrasse o lugar para
onde vão as crianças e o que lhes acontece quando morrem.
Quero esclarecer algumas coisas agora mesmo, antes de continuar. Quando o
Senhor Jesus me mostrou o inferno, não vi nenhuma criança lá. Pelo que posso lembrar-me, não havia crianças ou bebês no inferno.
Isso pode não concordar com o pensamento de algumas pessoas, mas vou
contar-lhe o que o anjo do Senhor me mostrou do céu e do inferno quanto ao lugar para
onde as crianças vão.
Eu estava louvando a Deus enquanto ia com o anjo. Estávamos numa parte bem
alta da atmosfera quando paramos e o anjo disse:
— Há coisas que tenho de lhe mostrar.

LEMBRANDO-ME
Quando eu estava com o anjo do Senhor, muitas coisas aconteceram, das quais
não me recordo agora. Não me foi permitido guardar certas coisas. Houve muitas
experiências por que passei nas minhas viagens ao céu -coisas que me foram mostradas
— de que eu não consigo mais me lembrar. Entretanto, o que me foi permitido guardar
na memória é suficiente para motivar-me a contar-lhe mais sobre o céu!
Daniel compreendeu tudo o que viu em suas visões e sonhos. Porém, quando o
Senhor me levou ao céus — Oh... Havia tanta glória e poder! Muitas das coisas que
aconteceram não me foram explicadas, e somente fui levada para algumas regiões do
céu. Para mim o lugar mais maravilhoso foi, sem dúvida, onde ficam os bebês e as
criancinhas.

BEBÊS QUE NÃO NASCERAM
Quando o anjo de Deus disse: "Venha ver", ele moveu uma das mãos no ar, e a
visão de um hospital apareceu. Vi uma mulher tendo um bebê numa sala de parto. O
anjo do Senhor me disse:
— Ela está tendo um aborto. O feto só tem três meses. Quando me dei conta do
que via, dois belos anjos apareceram ao lado da cama da mulher. Em suas mãos havia o
que parecia ser um cesto feito de mármore branco e pérolas. Foi uma das coisas mais
belas que já vi. O cesto era aberto no centro e fechado pelos lados.
Os anjos estavam louvando a Deus. Dava para ouvi-los muito bem. Quando a
mulher teve o aborto, o espírito daquele bebê, como um vapor, saiu daquele pequenino
ser. Os anjos de Deus o pegaram e colocaram-no no cesto, fecharam a tampa, e
levantaram as mãos em direção do céu.
Os anjos começaram a glorificar ao Senhor. Eles aclamaram e exaltaram o Reis do
reis e Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas do céu e da terra. Eles gritaram:
"A Deus seja a glória!"
Quando eles passaram por nós, eles me disseram mais uma vez:
— Venha ver.
Então retornamos ao céu, entrando por um dos portais. Oh! Acho que era a região
mais bela do céu! Eu não tinha ainda estado deste lado do céu, nem passado por aquela
entrada.
Lembro-me de ter ido com os anjos a um certo lugar. O anjo que vinha me
acompanhando foi junto conosco. Subimos a uma altura tal que dava para ver o trono
de novo, e pude ouvir os brados de louvor a Deus. Agora estávamos nos aproximando
pelo lado esquerdo do trono.
Lembro-me de estar indo naquela direção e de ter pensado: "Oh, Deus, como tu és
lindo! Como tu és maravilhoso!" Os altos louvores a Deus e a glória e os brados de
louvor estavam por toda a parte.
Como você sabe, as Sagradas Escrituras falam muito sobre os anjos. Aqui temos
alguns exemplos:
"Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas
ordens e lhe obedeceis à palavra."
(Salmo 103:20)
"O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra."
(Salmo 34:7)
"E eis que houve um grande terremoto; porque um anjo do Senhor desceu do céu,

chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um
relâmpago, e a sua veste, alva como a neve."
(Mateus 28:2-3)

Jesus falou também que os anjos são os que levam ao céu:
"Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão;
morreu também o rico e foi sepultado."
(Lucas 16:22)

ANJOS DE DEUS
Há muitas referências a anjos na Palavra do Senhor. Eu estava agora mesmo
pensando como a Palavra de Deus testa as coisas vez após vez. Mas quando uma
revelação é dada para alguém, ela lança mais luz, esclarecendo sempre.
O que se destaca no chamado que eu recebi de Deus são sonhos, visões e
revelações. O meu testemunho é que eu sou apenas uma serva do Senhor, e que me
alegro por contar esta visão sobre as crianças.
Oh, que glória nós vimos e que vozes de adoração ouvimos! Ao redor do trono
havia relâmpagos, trovões e um arco-íris. Havia a imagem de um Homem dentro da
nuvem de glória que cobria todo o trono.
Os anjos puseram o cesto que tinham trazido diante do trono e encurvaram-se. As
pontas inferiores de suas asas ergueram-se. Gritos de "Glória!", "Aleluia!" e "Louvado
seja Deus!" ecoaram por todo o céu.
Novamente estávamos no que parecia ser uma imensa arena. Anjos enormes
tocavam trombetas como se estivessem anunciando alguma coisa.
Bem, eu não vi Deus, mas eu o vi como Moisés o viu.(Veja Êxodo 33:17-23.) Então
vi o cesto ser aberto pela mão que, tenho certeza, era a imagem da mão de Deus.
Amado leitor, ouça o que estou lhe dizendo: como eu gostaria que você tão
somente pudesse ver a glória e o poder de Deus da forma como ele os revelou para
mim! O poder de Deus era tão deslumbrante, tão belo e tão maravilhoso!
Eu vi aquela mão sair de dentro da nuvem e abrir o cesto. Ela tirou aquela
pequena alma do cesto e a colocou no altar. Então vi que mãos começaram a trabalhar
com aquela pequena criatura.
Quando a tarefa terminou e o que faziam se completou, a mais bela e perfeita
forma humana começou a aparecer. Ela continuou a se desenvolver até tornar-se um
menino, com uma formosura como eu nunca tinha visto.

SOB OS CUIDADOS DE DEUS
Não há defeitos nem sinais de pecado no céu. O texto sobre a criação de Adão
veio à minha lembrança. Então o Senhor disse: "Não há imperfeições neste lugar. Tudo
o que foi perdido com o primeiro Adão foi restaurado pelo segundo Adão."
Creio com toda certeza que os únicos sinais de pecado no céu são as cicatrizes nas
mãos, nos pés e no corpo de Jesus. Isso será para lembrança, para todo o sempre, de
que um dia o nosso abençoado Senhor pagou o preço da nossa redenção.
Então eu vi o que entendi ser a parte superior da cabeça de Deus: era como a lã
(Apocalipse 1:14). Uma maravilhosa transformação ocorreu quando Deus assoprou
naquele menino, tornando-o uma criatura perfeita.
Os anjos começaram a louvar a Deus. Enquanto eu observava essa poderosa
manifestação do poder de Deus, todas as questões sobre o que acontece com bebês e
crianças desapareceram completamente. Agora eu sei, e não tenho dúvida nenhuma,
que eles estão nas mãos de Deus, e que se tornaram perfeitos!
Então o anjo e eu começamos a subir, cada vez mais alto, indo para um outro lado
do céu. Chegamos a um lugar em que havia árvores frutíferas por toda a parte, com
toda espécie de fruto nelas. Vi também flores de todo tipo.
Pude ver toda espécie de pássaros, alguns nunca vistos anteriormente. Oh, a
beleza do céu é indescritível!
Dali subimos a uma grande altitude, numa outra região do céu. Ouvi então gritos
de glória. Um anjo bem grande, que usava um manto longo e branco postava-se ao lado
de um portal, atrás de uma mesa. Ele pegou um livro dourado que estava sobre a mesa
e o entregou a um outro anjo.
O anjo que recebeu o livro abriu-o, e os raios de uma luz que brilhava e faiscava
fluíram do mesmo, como se fossem clarões de um flash. Eram como milhares de fogos
de artifício queimando ao mesmo tempo.
Então eu vi pais e familiares que começaram a andar de um lado para o outro e
que se sentiam atraídos por certas pessoas. Eles começaram a gritar e a pular, dando
saltos. Eu não estava entendendo o que se passava.
Então o anjo me disse:
— Esses amados estão reconhecendo os seus familiares.Os que tinham perdido
membros, que tinham ficado paralíticos e aleijados, ou que haviam morrido prematuramente agora se achavam perfeitos. Eles tinham sido totalmente curados!
No céu você vai reconhecer todo mundo. Você vai se encontrar com Abraão, com
Isaque e com Jacó. Você vai conhecer Moisés e todos os profetas. Você vai conhecer todos os discípulos do Novo Testamento.
Você vai conhecer cada pessoa no céu. Você conhecerá como Deus o conhece (1
Coríntios 13:12). Você terá um conhecimento muito amplo.
Os anjos disseram-me:

— Venha. Passe por este portal.
Era o portal mais belo que eu tinha visto no céu. Tinha a aparência de um portão
de jardim com madeiras ao seu redor, mas era feito com que parecia ser pedra
esbranquiçada ou mármore. Belas flores o cercavam.
Passamos pelo portal e testemunhamos toda a maravilhosa alegria da reunião de
toda a família de Deus.

UMA REUNIÃO CELESTIAL
O rei Davi sabia muito bem que as almas dos infantes mortos prematuramente,
qualquer que tenha sido a causa de sua morte, vão para o céu, onde os seus familia res
crentes os encontrarão um dia.
Quando o seu próprio filho, que tinha sido concebido fora do casamento, num
relacionamento adulterino com Bate-Seba, morreu, Davi arrependeu-se sinceramente do seu pecado
e teve certeza de que Deus o havia perdoado(Salmo 32:5). Porque Davi teve paz por saber
que ele passaria a eternidade com Deus (veja Salmo 23:6) e que ele veria novamente o
seu filho (2 Samuel 12:33), ele foi capaz de consolar Bate-Seba no seu pesar.
Veja aqui a narrativa bíblica do que aconteceu:
"Então, disse Davi a Natã:
— Pequei contra o Senhor.
Disse Natã a Davi:
— Também o Senhor te perdoou o teu pecado; não morrerás. Mas, posto que com
isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te
nasceu morrerá.
Buscou Davi a Deus pela criança; jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em
terra. Então, os anciãos da sua casa se achegaram a ele, para o levantar da terra;
porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, morreu a criança; e
temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam:
'Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à
nossa voz; como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá.'
Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a
criança era morta, pelo que disse aos seus servos:
— É morta a criança? Eles responderam:
— Morreu.
Então, Davi se levantou da terra; lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na
Casa do Senhor e adorou;depois, veio para sua casa e pediu pão; puseram-no diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe seus servos:
— Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste; porém, depois que
ela morreu, te levantaste e comeste pão.
Respondeu ele:
— Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: 'Quem sabe o Senhor se
compadecerá de mim, e continuará viva a criança?' Porém, agora que é morta, por

que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para
mim.
Então, Davi veio a Bate-Seba, consolou-a e se deitou com ela; teve ela um filho a
quem Davi deu o nome de Salomão; e o Senhor o amou." (2 Samuel 12:13-14,
16-24)

Um anjo do Senhor me disse:
— Desde o momento em que foi concebido, um bebê já é uma alma eterna. Se um feto é
abortado, de forma natural ou não, ou se por alguma razão morre, Deus sabe de tudo o que
acontece. E ele já deu ordem a seus anjos para que cuidem daquela alma.
O anjo continuou:
— Nós levamos a sua alma para o céu, e então Deus completa a sua formação. Não importa
se um bebê foi abortado de propósito ou se morreu naturalmente. Ele será moldado e formado até a
perfeição pela poderosa mão de Deus.
Disse ele ainda:
— Se os pais dessa criança viverem retamente em Jesus Cristo, quando forem para
o céu reunir-se-ão com ela e conhecerão os seus queridos. Eles se encontrarão nos
portais da glória!

Sete

Adoração em Volta do Trono
Bem, louvo a Deus pela oportunidade que tenho de
colocar a minha visão do céu num livro. Ela arde em meu coração continuamente. Muitas
pessoas incentiva ram-me a escrever este testemunho e a compartilhar a visão do céu que Deus me
deu.
Pude compartilhar a visão celestial, bem como as minhas experiências do inferno, em
muitas igrejas em que ministrei.
Quero compartilhar com você algumas outras cenas que presenciei no céu. Quero que
você saiba que o céu é um lugar real. Se você perdeu um ente querido, alguém que já tenha ido
para o céu, tal pessoa vai encontrar-se com você nos portais da glória. Quero encorajar o seu
co-ração, porque temos uma abençoada esperança em Jesus Cristo. Ele já foi preparar-nos um
lugar lá.
Os anjos que vi no céu davam a impressão de serem muito grandes e poderosos! Eles
usavam vestes resplandecentes e cintilantes que irradiavam grandes quantida des de luz. Eles eram
poderosos e sinceros. Eles têm a mente disposta para obedecer a Deus. Tive uma clara impressão
de que os anjos poderosos que eu vi em cada portal de pérola eram anjos protetores.
Ao ver as espadas usadas pelos anjos, pensei: "Bem, glória a Deus! Aleluia! Deus de

fato protege os seus filhos!"

OS ANJOS DE DEUS
Como você sabe, a Bíblia fala muito sobre os anjos, em muitas passagens. E
surpreendente que às vezes temos a tendência de negligenciar certas coisas que Deus
confirma repetidamente. Entretanto, quando alguém recebe alguma revelação, isso
parece trazer mais luz sobre a questão.
Eis aqui mais algumas passagens da Bíblia sobre os anjos:
"Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os
teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma
pedra."
(Salmo 91:11-12)
"O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu Anjo e levará a bom
termo a tua jornada.."
(Gênesis 24:40)
"Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima
de sua cabeça; o rosto era como o sol, e as pernas, como colunas de fogo."
(Apocalipse 10:1)
"Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a
terra se iluminou com a sua glória."
(Apocalipse 18:1)
"Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em
casamento; porém, são como os anjos nos céus."
(Marcos 12:25)
"Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava."
(Lucas 22:43)
"Não são todos eles [os anjos] espíritos ministradores, enviados para serviço a
favor dos que hão de herdar a salvação?"
(Hebreus 1:14)
"Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um

pecador que se arrepende"
(Lucas 15:10)

Novamente Deus me permitiu passar pelo portal do céu, e lembro-me de ter ficado
completamente tomada pelos sentimentos de paz e alegria que havia ali. Oh! Que gloriosos
cânticos e louvores! Acho que não há quem possa descrever adequadamente a sensação que se tem
no céu, porque aqui na terra, depois do Éden, jamais alguém pôde sentir a paz, a alegria e o
descanso que são sentidos lá.
No céu não há enfermidades. No céu não há cadeiras de rodas. No céu não há
incapacitados. No céu não há nenhum tipo de doença. Tudo é perfeito e belo. Não existe
corrupção. Não há mentiras. Não há pecado; porque Deus não permitirá que pecado algum entre
pelos portais do céu.

O GRANDE ESPETÁCULO
Com o anjo me guiando, nós íamos bem depressa. Passamos por muitas árvores
frutíferas, carregadas de belos frutos, às margens do Rio da Vida.
Conforme avançávamos, parecia que éramos parte da música. Todas as vezes em
que estive no céu sempre ouvi música, e sempre uma música nova. Ouvi incessantes
louvores musicais dados em honra e adoração a Deus.O anjo de Deus me disse:
— Estamos indo até o trono para vermos a adoração a Deus.
Pelo caminho, parecia que centenas de pessoas estavam vindo de todas as regiões
do céu. Iam adorar ao Rei dos reis e Senhor dos senhores.

A ADORAÇÃO NO CÉU
A medida que nos dirigíamos para lá, as centenas de pessoas tornavam-se em
milhares, e daí tornavam-se numa incontável multidão. Eles provinham de diferentes
partes do céu. Aparentemente tínhamos ido para a imen sa arena, que João descreveu:
"Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e, no trono,
alguém sentado; e esse que se acha assentado é semelhante, no aspecto, a pedra de
jaspe e de sardônio, e, ao redor do trono, há um arco-íris semelhante, no aspecto, a
esmeralda. Ao redor do trono, há também vinte e quatro tronos, e assentados neles,
vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro.
Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem sete tochas de
fogo, que são os sete Espíritos de Deus."
"Os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no
trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas
diante do trono, proclamando:
— Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque

todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram
criadas "
(Apocalipse 4:2-5, 10-11)

E que nuvens! As mais lindas nuvens iam e vinham como ondas em volta do
trono. Com o formato de um grande cogumelo, como o de uma explosão atômica, cada
nuvem era uma mistura de glória e magníficas cores.
Um deslumbrante arco-íris achava-se sobre tudo isso. É simplesmente impossível
imaginar a intensidade do poder de Deus.
Eu sabia em meu coração que a imagem humana que eu via nas nuvens representava
Deus.
Milhares de anos atrás, Deus quis fazer um homem segundo a sua imagem, e assim ele o
fez.
"Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e
mulher os criou"
(Gênesis 1:27)

Deus literalmente pegou o barro do chão e fez um homem. Pense no poder de Deus que
estava presente naquele momento:
"Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o
fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente"
(Gênesis 2:7)

Então, porque Adão estava só - "para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora
que lhe fosse idônea" (Gênesis 2:20) — Deus o fez dormir profundamente. Abriu o lado de Adão
e, removendo uma de suas costelas, fez uma mulher. Deus formou Eva, a eterna companheira e
ajudadora de Adão; a qual Deus também fez segundo a sua imagem (Gênesis 1:27). Que glória
para o ser humano ter sido feito à imagem de Deus!

PREPARANDO-SE PARA O REI
Os testemunhos das adorações celestiais mostram a beleza e a santidade de Deus.
Logo que chegamos ao lugar da assembléia, eu via pessoas e anjos por toda a parte. Fiquei muito impressionada de como tudo era feito com ordem. Por toda a parte as
pessoas e os anjos adoravam a Deus.
O Rio da Vida fluía do trono de Deus. Era como um mar de vidro, como um mar
de cristal, mas ele fluía.

Então, vi novamente cavalos. Eram cavalos grandes, brancos e magníficos, que
tinham a aparência de terem sido feitos de mármore. Eram belos e sem defeito algum,
todos eles. Eram elegantes, como peças de xadrez, mas eram reais, fisicamente.
As coberturas brancas sobre o dorso dos cavalos estavam caprichosamente
enfeitadas de ouro em suas ex-tremidades. Rédeas douradas estavam em suas bocas.
Eles também tinham ornamentos em suas patas e até mesmo em suas caudas. Eles
permaneciam alertas, diante do trono.
Notei que ao lado de cada um dos doze anjos postados em frente do trono havia
trombetas e trompas. Suas vestes tremulantes brilhavam intensamente e estavam
enfeitadas com ouro e ornamentadas com rubis e com toda espécie de pedras preciosas
bem grandes.
De repente, vi muitos instrumentos musicais. Eram os mais espetaculares
instrumentos que você possa imaginar. Oh! Como o céu é belo! Havia também muitas
harpas. Procurei ver quem estava junto daqueles instrumen tos. Então pensei: "Oh,
glória a Deus! Aleluia!".

CHAMADA PARA A ADORAÇÃO
Então, meu irmão, o Espírito Santo começou a mostrar-me algo, de forma bem
clara. Uma mulher, que estava no centro do grupo de cavalos, permanecia imóvel.
Então cada um dos anjos, que estavam em frente do trono, cada um por sua vez pegou
a trombeta ou a trompa a seu lado e começou a tocar. Quando eles fizeram soar esses
instrumentos — oh, que som de júbilo e de alto louvor!
Alguém no céu anunciou então em alta voz:
E chegada a hora de adorarmos o Reis dos reis e o Senhor dos Senhores pelos seus
gloriosos atos e pelo seu glorioso poder para com as pessoas da terra.
É tempo de louvá-lo e de adorá-lo com canções e danças, e de adorá-lo com
músicas, e de adorá-lo por sua bondade.Ele é Deus. Ele é o Reis dos reis e o Senhor dos
senhores. Ele é o Redentor da humanidade.
Tão logo foram anunciadas essas coisas, meu irmão, as trombetas soaram! Então o
anjo que estava lendo aquele rolo parou, e um sinal foi dado.
Imediatamente aqueles magníficos cavalos dobraram os joelhos. A cabeça de cada
um deles abaixou em reverência, uma depois da outra, em adoração ao nome do
Senhor:
"...para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da
terra!"
(Filipenses 2:10)
"Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e
sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: 'Àquele que está sentado no

trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos
dos séculos'."
(Apocalipse 5:13)

Os cavalos começaram a rodar e a empinar graciosamente diante do Senhor. Eles
faziam de tudo para glorificar e adorar a Deus. Oh, se ao menos você tivesse tido a
oportunidade ver isso!
E Deus alegrou-se com a adoração que lhe era dada.

MOTIVAÇÃO PARA LOUVAR
Meu irmão, creio que não conseguimos nem imaginar o quanto Deus se alegra
com os nossos louvores.Quando estamos passando por provações, angústias e tristezas,
Deus quer que o louvemos. Devemos louvá-lo, não por causa das tristezas ou
provações, mas porque o amamos.
Quando adoramos a Deus, o que fazemos é para ele, e não para nós. Ao
louvarmos o Senhor pelas poderosas obras que ele fez por nós, desviamos o foco do
nosso louvor de nós mesmos e o concentramos na pessoa de Deus. No processo que nos
leva a adorá-lo, passamos a compreender que ele é o único que pode resolver os problemas que estamos enfrentando, e podemos confiar que ele virá em nossa ajuda. Assim,
na verdade somos beneficiados quando verdadeiramente louvamos e adoramos o
Senhor.

O CERIMONIAL DA ADORAÇÃO
Naquela hora, todos os músicos celestiais começaram a tocar, e um outro grupo
de adoradores entrou. Milhares de vozes cantaram em honra e louvor a Jesus. Os sons
de gritos de glória aumentavam. Sinos repicavam por todo o céu. Por horas — essa foi a
minha impressão — louvores foram dados a Deus!
Como é belo ouvir e estar no meio dos louvores a Deus! Ali, no centro daqueles
sons magníficos e ressonantes, a terra estava bem distante de mim. Tristezas e problemas pareciam estar bem longe. Os horrores do inferno eram como se estivessem a
uma distância enorme.

MEU COMPROMISSO PARA COM DEUS
Entretanto, eu sabia dentro de mim que eu tinha algo para fazer para Deus. O
anjo de Deus tocou-me e um vigor entrou em mim. Ele me disse:
— Filha, Deus permitiu que você visse todas essas coisas para que você as relate e as

registre. Revelações, visões e sonhos lhe foram dados para que as pessoas da terra venham a

saber "o que Deus tem preparado para aqueles que o amam... e cumprem os seus
mandamentos." (1 Coríntios 2:9; Deuteronômio 7:9)
Portanto, meu irmão, eu ouvi a voz de Deus! Somente o som da sua voz foi o suficiente
para encher-me de êxtase. Ela soou como um trovão, mas eu pude compreender tudo o que ele
disse.
Eu caí com o meu rosto em terra e comecei a adorar e a louvar o Reis dos reis e Senhor dos
senhores.

ESCRITURAS CELESTIAIS
Quando retornei à terra e comecei a meditar sobre as muitas maravilhas que Deus
havia me mostrado, procurei confirmação na Palavra de Deus. Parecia que em toda
página que abria eu lia algo sobre o céu e sobre a majestade de Deus. Vou compartilhar
alguns desses versículos com você:
"Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo
quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles; e tu os preservas a todos com vida,
e o exército dos céus te adora."
(Neemias 9:6)
"Porventura, não está Deus nas alturas do céu?... Grossas nuvens o encobrem, de
modo que não pode ver; ele passeia pela abóbada do céu."
(Jó 22:12,14)
"...que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra,"
(Salmo 102:19)
"Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo."
(Salmo 103:19)
"Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso; a sua majestade é
acima da terra e do céu."
(Salmo 148:13)
"Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembléia."
(Hebreus 12:22)

Oito

Sagradas Criaturas no Céu
Este é o verdadeiro relato de uma experiência por que passei. Mais uma vez, o
anjo do Senhor veio a mim e disse:
— Contemple a glória do seu Deus.
Instantaneamente fui levada para o céu e atravessei um dos portais celestiais.
Cada portal era feito de uma pérola belíssima que tinha trabalhos artísticos em sua
superfície. A beleza do céu é fascinante!
Passamos pelo Rio da Vida, e eu pude ouvir pessoas clamando nas margens do
rio e louvando a Deus. Fui levada até diante do trono de Deus, tal como ele é descrito
no capítulo quatro de Apocalipse. Oh, quantos gritos de louvor, e que louvor!Meu
irmão, eu vi o trono de Deus exatamente como as Escrituras o descrevem. Ele tem um
arco-íris ao seu redor. Estava coberto com a nuvem de glória e com o esplendor do
poder de Deus. Ouvi vozes, vi relâmpagos e ouvi trovões. Vi as divinas manifestações
do poder de Deus!
"Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem sete tochas
de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de
vidro, semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, quatro
seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás."
(Apocalipse 4:5-6)

Enquanto eu via aquilo tudo, ouvi as muitas vozes de muitos anjos em volta do
trono. O número de anjos era inestimável. Então eu vi os seres celestiais e os anciãos. Havia
quatro seres celestiais e vinte e quatro anciãos. Esta cena foi também descrita por João no livro do
Apocalipse:
"Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos
anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares."
(Apocalipse 5:11)
"Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres
viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus."
(Apocalipse 7:11)

OS SERES VIVENTES
Nesta viagem, em particular, até o trono de Deus, eu vi os seres viventes diante

do trono de Deus. Esses seres que vi em volta do trono são os que são mencionados na
Palavra de Deus.
Todos esses seres celestiais têm olhos grandes, alguns na frente e outros atrás.
Eles podiam ver tudo simultaneamente, à sua frente e atrás. Eles eram muito grandes e
diferentes de tudo o que possa ser visto na terra.
Cada um deles tinha seis asas. Um tinha o rosto de leão. Outro tinha a face como
que de um novilho. O terceiro ser vivente tinha o rosto como que de um homem. Imagine, se você puder, uma imensa criatura com seis asas, com o rosto de homem. O
quarto ser vivente era como uma águia voando.
Todos esses seres fascinantes proclamavam sem parar: "Santo, santo, santo,
Senhor todo-poderoso".
Como eu nunca tinha visto nenhuma criatura com aquela aparência, eles eram
para mim um tanto estranhos. Eu sabia, entretanto, que Deus é quem havia criado esses
santos seres do céu. Louvo a Deus pelos seus poderosos feitos e pelo seu grande poder.
Deus é um Deus que inspira temor! Enquanto eu olhava para aquelas criaturas, elas
louvavam e adoravam a Deus todo-poderoso.
Quero que você entenda que depois que eu vi os seres viventes de Deus em
minha visão, resolvi fazer um estudo sobre eles e descobri a surpreendente descrição
feita por João, no livro do Apocalipse, daquilo que eu tinha testemunhado. Eis aqui
como João os descreveu:
"Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também, no
meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e
por detrás.
O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o
terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia
quando está voando.
E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão
cheios de olhos, ao redor e por dentro; não têm descanso, nem de dia nem de noite,
proclamando:
'Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que
há de vir'
(Apocalipse: 4:6-8)

AS FUNÇÕES DOS SERES VIVENTES
A Bíblia nos fala sobre esses seres e suas funções. Eles estão continuamente dando
honras e louvores a Deus. Juntamente com os vinte e quatro anciãos, adorar o Senhor é
a sua principal ocupação:
"E os quatro seres viventes... não têm descanso, nem de dia nem de noite,
proclamando: 'Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que

era, que é e que há de vir.'
Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se
encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro
anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o
que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono,
proclamando:
'Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque
todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram
criadas'."
(Apocalipse 4:8-11)
"E [os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos] entoavam novo cântico,
dizendo: 'Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com
o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e
nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes; e reinarão sobre a
terra."
(Apocalipse 5:9-10)
"Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos
anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares,
proclamando em grande voz: 'Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder,
e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor'
Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e
sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo:
'Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a
glória, e o domínio pelos séculos dos séculos.'
E os quatro seres viventes respondiam:
'Amém.!'
Também os anciãos prostraram-se e adoraram."
(Apocalipse 5:11-14)
"Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres
viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus,
dizendo:
'Amém! O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o
poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém!'"
(Apocalipse 7:11-12)
"Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a
Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: 'Amém! Aleluia!'
Saiu uma voz do trono, exclamando:
'Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os
grandes'.
Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de
fortes trovões, dizendo:

'Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso.'"
(Apocalipse 19:4-6)

Outras funções dos seres viventes estão também escritas no Apocalipse:
"E, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro
cheias de incenso, que são as orações dos santos."
"Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes
dizendo, como se fosse voz de trovão: 'Vem'!" (Apocalipse 6:1)
"E os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram do santuário, vestidos de linho
puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos quatro
seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que
vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da
glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto
não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos."
(Apocalipse 15:6-8)

Eu vi uma inumerável multidão de anjos quando começaram a adorar o Senhor.
Vi e participei da inesquecível cena quando os anciãos se ajuntaram a eles. Eu também
me juntei a eles na adoração ao Rei, ao mesmo tempo em que pensei: "Oh, como é
glorioso ver o poder do Deus todo-poderoso!"

Nove

As Glórias do Céu
Quando Jesus Cristo me revelou o céu, eu fui levada
para lá dez vezes, pelo poder do Deus todo-poderoso. Isso aconteceu imediatamente após
ele ter me mostrado o inferno.
Essas visitas celestiais aconteceram na época da Páscoa. Jesus apareceu entre as duas e
as cinco horas da madrugada, cada noite, durante trinta dias, mostrando-me o destino daqueles que
o rejeitaram. Antes de eu ver o céu, ele levou-me ao centro da terra e mostrou-me a morada dos
mortos.
Escrevi o livro A Divina Revelação do Inferno, no qual relatei tudo o que vivenciei no
inferno. Depois daquelas trinta jornadas às profundezas do horror, em dez noites Jesus mostrou-me
o céu e a sua glória. Posteriormente, recebi muitas outras visitas do Senhor. Este é um relato
verdadeiro do que aconteceu comigo. O Espírito do Deus vivo revelou-me tudo o que estou lhe
contando.
Quando Jesus Cristo levou-me para essas viagens, eu fiquei fascinada, porque no

céu não há tristeza, não há morte, nem agonia, nem pesares. Lá só há alegria, paz, felicidade, e os
frutos do Espírito encontram-se por toda a parte.
Outra coisa igualmente fascinante foram os anjos de Deus, que vi aos milhares.
Alguns tinham asas, outros não.
Observei em cada uma de minhas jornadas ao céu que os anjos estavam sempre
ocupados com alguma coisa. Os anjos desempenhavam tarefas e cuidavam de todos os detalhes
constantemente. O que me pareceu foi que cada anjo tinha suas atribuições e certos trabalhos a
fazer. Mas todos eles estavam sempre louvando a Deus, e com alegria realizavam suas obrigações
e desempenhavam suas funções.
Todos os anjos estão permanentemente ocupados com suas tarefas. Por exemplo, quando
novas almas vêm para o céu, os anjos as encontram e as conduzem imediata mente pelo Rio da
Vida. Os anjos acompanham as novas almas até onde outros anjos as vestem com vestes de salvação, que são os mantos da retidão. Então esses guias angelicais as levam para a sala das coroas,
onde cada pessoa recebe uma em sua cabeça.
Todas essas coisas são feitas numa bela e perfeita ordem. Os anjos estão totalmente felizes
por executá-las.
Eu nunca vi sinos no céu, mas ouvia o som deles freqüentemente. Foi-me dito que cada
badalada significava que uma alma acabara de ser salva. Isso é o que se chama "as glórias
do céu".

AS MOBÍLIAS DO CÉU
Em minhas viagens ao céu vi mesas muito bonitas. Não sei como descrevê-las
adequadamente.
Em certas ocasiões, aqui na terra, vi mobílias do estilo Vitoriano e de outros estilos
cheios de trabalhos artísticos em suas peças. Você provavelmente já viu algumas dessas
belas peças, como por exemplo uma mesa encostada numa parede com um vaso ou um
livro sobre ela. Bem, no céu vi mesas assim em muitos lugares, mas elas eram muito
mais elaboradas, muito mais belas e mais bem feitas.
Havia também livros por toda a parte, assim como muitas outras coisas.

REGISTROS CELESTIAIS
Meu irmão, saiba que toda vez que você der dinheiro, toda vez que você pagar o
dízimo, tudo o que você fizer para glória de Deus é registrado no céu. Lembro-me disso
tão bem porque quando o Senhor me mostrou sua glória e poder, fiquei com uma
impressão tão forte que isso nunca mais se apagará da minha mente.
Em minhas viagens observei que muitos anjos chegavam ao céu com relatórios de
todas as partes da terra. Eles iam a uma certa sala que tinha um anjo encarregado de
fazer o registro. O anjo mensageiro lia o relatório e o anjo encarregado do registro

perguntava: "Você foi testemunha? Você viu que isso aconteceu?"
Quando o relatório era confirmado, ele era escriturado num determinado livro.
Esses livros eram finalmente levados ao trono de Deus. Mas, primeiro, eles tinham que
passar por um processo especial.
Lembro-me nitidamente de que o Espírito do Senhor movia-se continuamente no
céu. Era de uma forma muito mais intensa do que na terra. As coisas da terra são semelhantes aos padrões do céu, mas são somente como sombras das coisas do céu.
Músicas incríveis, louvores sem fim e outras glórias que a terra não tem como imaginar
são abundantes no céu.
Deus quer pessoas que o louvem. Da abertura no Gênesis até o encerramento no
Apocalipse, Deus expressa o seu desejo de ter uma família que o ame.
Enquanto estiver lendo este livro, lembre-se de que o céu é um lugar preparado
para aqueles que o amam. Um dia irei para lá. Um dia você irá para lá, se você realmente tiver nascido de novo, se você tiver se arrependido de seus pecados, e se você tiver
Jesus Cristo em seu coração.
Os seus pecados podem ser lavados por Jesus, por meio do precioso sangue que
ele verteu na cruz. Vou agora falar sobre o sangue do Cordeiro, o precioso sangue de
Jesus.

O SANGUE PURIFICADOR
Anteriormente eu descrevi a sala de registros, mas agora quero abordar um outro
aspecto. Um grande número de anjos sentava-se num certo setor das salas de registros.
Eles tinham baldes de ouro à sua frente. Isso também faz parte de "as glórias do céu."
Em frente daqueles anjos havia pilhas de livros. Alguns dos marcadores colocados
dentro dos livros pareciam ser mensagens da terra. Cada mensagem tinha que ser
examinada por um grande anjo que era responsável pelos registros.
Vi ainda dois outros anjos que traziam mensagens da terra. Havia uma nova
mensagem cada vez que alguém nascia de novo, tendo sido verdadeiramente salvo de seus
pecados pelo fato de ter aceitado Jesus Cristo em seu coração. Quando alguém verdadeiramente se
arrependia de seus pecados e pedia para Jesus ser o seu Senhor e Salvador, era registrado que tal
pessoa tinha dado a sua vida para o Senhor.
Os anjos com aqueles baldes dourados pegavam um livro de cada vez da pilha de
livros. Cada um dos anjos tinha em suas mãos o que parecia ser uma toalha tingida de
sangue. Aquela toalha vermelha de sangue estava cheia de glória, de luz e de poder. Ela não estava
com um sangue que seria horrível de ser ver, nada disso! Ela era linda!
Cada anjo posicionava o livro escolhido à sua frente e, começando pela primeira
página, ele apagava completamente o que estava escrito, usando a tolha tingida de sangue. Sob a
direção de Deus, o anjo apagava a velha história daquele pecador e registrava que tal pessoa tinha
nascido de novo.
"Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus

pecados não me lembro."
(Isaías 43:25)

Filho de Deus, a Palavra de Deus é a pura verdade. Ele verdadeiramente perdoa os
nossos pecados. Como foi bela a cena em que vi os anjos limpando as páginas daqueles livros!...
Aleluia! Deus lava e remove toda a sujeira de cada um de nossos pecados!
Enquanto eu via essas coisas gloriosas, ouvi os santos em glória cantando:
Oh, somente o sangue de Jesus
é que lava todo o meu pecado.
É somente o sangue de Jesus
que de todo mal me tem curado.
Oh, somente o sangue de Jesus
me lava e me faz purificado.
E então ouvi os anjos cantando a seguinte canção:
É mais um que foi remido
pelo sangue do Cordeiro. E o diabo foi vencido
pelo sangue do Cordeiro. Mais um salvo do inferno
Pelo sangue foi liberto!
Nunca se envergonhe de invocar o poder do sangue de Jesus Cristo. O sangue de
Jesus foi derramado há cerca de dois mil anos para lavar completamente os nossos pecados, e
nunca perdeu o seu poder desde então! Jesus venceu o diabo de "uma vez por todas, quando a si
mesmo se ofereceu" (Hebreus 7:27) e foi levado para a cruz por nós.
Cristo veio da glória. Ele nasceu de uma virgem. Ele deu a sua vida a fim de que nós
pudéssemos ser remidos pelo seu precioso sangue. Ele fez isto para que nós não tivéssemos que ir
para o inferno, o terrível lugar que ele me mostrou.
Querido amigo, o Evangelho é verdadeiro. Como eu me regozijei quando vi aqueles
anjos lavando completamente todo o registro anterior da vida das pessoas daquelas pilhas de livros.
Eles apagaram todo o passado, todos os velhos pecados, todas as coisas sujas. Todas as velhas
coisas não permaneceram, o sangue de Jesus apagou todas elas.
Somente Jesus pode fazer isso por você. Você não tem como fazê-lo por si mesmo.

OS ALTARES DE DEUS
Eu amo os altares de Deus. Quando vou a uma igreja cheia do Espírito que tem
um belo altar, sei que muitas lágrimas foram derramadas ali.
No Antigo Testamento, Deus repetidamente ordenou ao seu povo que fosse
destruir os velhos altares pagãos. Aqui temos um exemplo:
"Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus
postes-ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e
apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor, vosso
Deus "
(Deuteronômio 12:3-4)

O povo de Deus tinha que acabar com os altares pecaminosos que não davam
louvor ao Senhor. Eles tinham que remover os altares que não honravam e que não reverenciavam
a Deus, e então eles teriam que construir e manter altares somente para a adoração a Deus. Eis
aqui um exemplo de tais instruções:
"Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: 'Toma um boi que pertence a teu pai, a
saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta
o poste-ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo
deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em
holocausto com a lenha do poste-ídolo que vieres a cortar.'"
(Juizes 6:25-26)

OS ALTARES DE HOJE
Quando prego em cultos por todo este país, penso nos altares de Deus. Quando
vamos à frente numa igreja e derramamos o nosso coração diante de Deus, não estamos
nos envergonhando perante Deus. Um altar consagrado é um lugar em que podemos
ficar na presença de Deus, onde podemos invocá-lo e confessar os nossos pecados,
pedindo que ele nos perdoe.
Muitos de nós sentimos o temor da sua presença ali! Podemos saber que ele
responde as nossas orações. Às vezes podemos até sentir os seus braços em volta de
nós. Há algo maravilhoso com respeito aos altares — os velhos altares de Deus — nas
igrejas. Ali você pode ajoelhar-se e adorar o Senhor.
Você pode louvar a Deus em sua casa, também. Você pode louvá-lo em seu carro.
Você pode louvá-lo em qualquer lugar. Entretanto quero dizer-lhe uma coisa: o altar é
um lugar próprio para ter um encontro com Deus e para ter comunhão íntima com ele.
Quando no Antigo Testamento os profetas fizeram altares para Deus, eles
clamaram e se arrependeram diante de Deus pelos pecados do povo e também pelos

seus próprios pecados. Diante do altar eles se arrependeram e ofereceram sacrifícios de
sangue em favor do povo, e Deus aceitou os seus sacrifícios.
Depois que Cristo fez o sacrifício final pelos nossos pecados através do seu
sangue, que foi derramado, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Entretanto,
ainda precisamos nos arrepender quando temos a convicção de pecado, e o melhor
lugar para isso é num altar. Quando vemos um altar dedicado a Deus numa igreja,
devemos ajoelhar-nos e orar ali a Deus, sempre que possível.Significa muito ter um
altar, que é apenas um lugar consagrado para ele, sem nenhuma figura, sem nenhuma
imagem. Necessitamos ter um lugar em nossa casa, para podermos falar com Deus e
termos um espaço especialmente reservado para estarmos com ele.
Quando eu prego eu sempre digo às pessoas: "Não se envergonhe de vir ao altar.
Aqui Deus se encontrará com você."
Sim, Deus pode encontrar-se com você no lugar em que você está sentado.
Entretanto, há algo mais significativo num lugar santificado e freqüentemente usado no
seu relacionamento com Deus, em que você possa humilhar-se, erguendo as mãos, e
dizendo: "Deus, aqui estou. Toma-me e usa-me para a tua glória."

ADORE-O COM SINCERIDADE
É necessário que você realmente queira dizer de todo o seu coração o que você
esteja dizendo numa oração. Deus está procurando pessoas que o amem e que o
louvem. Está também procurando pessoas que retornem de seus maus caminhos e se
voltem para ele. Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em
verdade.
"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se
converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus
pecados e sararei a sua terra."
(2 Crônicas 7:14)
"Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em
espírito e em verdade; porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade"
(João 4:23-24)

Seja honesto com Deus. Seja sincero com Deus. Quando você for para o altar, não se
ajoelhe e diga "a Bete errou", ou "o Jô errou". Diga, "Deus, fui eu quem pecou. Preciso do teu
perdão." Então perdoe aqueles que fizeram alguma coisa contra você — perdoe-os.
Meu irmão, o Senhor está procurando pessoas que tenham sido libertas, cujos olhos outrora
fechados tenham sido abertos e cujos ouvidos possam ouvir o que o espírito do Senhor está dizendo

às igrejas (Apocalipse 2:7).
Oh! As glórias do céu! Se ao menos você pudesse ver o que está esperando por você lá!
Nós passamos por muitas provações e tribulações no dia-a-dia em nossa vida. Às vezes
parece que o inimigo tenta roubar tudo de nós, mas Deus nos dá paciência para suportar e,
finalmente, temos a vitória. São muitas as pressões da vida, mas em nosso Senhor há paz e
segurança.
Se você não tem uma sólida e boa igreja a que você pertença, recomendo-lhe com veemência
que procure uma que pregue a verdadeira Palavra de Deus e que creia que o poder do Deus
todo-poderoso transforma vidas e cora ções. Encontre uma igreja evangélica que creia no poder do
Espírito Santo. Lá lhe ensinarão a sabedoria de Deus e como libertar-se de seus problemas, de
suas tristezas, e de suas aflições.
Você sabe, é importante estar junto com o povo de Deus. A Bíblia nos fala para nos
reunirmos (Hebreus 10:25). Não tente ficar fora, sozinho. Deus ama você, e numa igreja há
também santos de Deus que o amam.

GLÓRIAS A SEREM REVELADAS
Uma outra parte das glórias do céu incluía alguns dos mistérios que ainda estão
para serem revelados. Não me foi permitido vê-los.
Entretanto, numa de minhas viagens, vi lindas casas e mansões. Por essa região
do céu acho que passei muito depressa. Então fui levada para onde vi anjos fazendo
toda espécie de tarefas. Pareciam estar vindo de todas as partes da terra em uma
seqüência ordenada, e eles passavam pelos portais com papéis em suas mãos.
Às vezes os anjos tinham livros nos quais eles tinham escrito alguma coisa. Eles
iam com esses relatórios a certas áreas do céu. Então esses relatórios eram registrados
em outros livros, contendo tudo o que fosse necessário para que os galardões dos
santos pudessem ser dados.
Quando você for para o céu, você será recompensado por tudo que você tenha
feito para Jesus Cristo. É por isso que eu escrevo este livro. Estou escrevendo sobre as
minhas visões do céu como algo feito para o Senhor Jesus Cristo e para a sua glória e
honra.Quero que você entenda a parte dos mistérios do céu que Deus me mostrou. Só
posso contar-lhe o que eu vi, pois os mistérios me foram revelados somente em parte. A
Bíblia diz que agora "em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos" (1 Coríntios 13:9).
Louvado seja Deus, porque quando alcançarmos o nosso destino final, no lar
eterno, então todas as nossas perguntas serão respondidas, todas as nossas orações serão atendidas, e todos os nossos mais profundos desejos serão satisfeitos!

Dez

Visões de Anjos Trabalhando
Neste capítulo vou contar-lhe as visões que tive de anjos trabalhando. Quero que
você entenda algumas das belas coisas que Deus me mostrou. Quero dar-lhe um pouco
de alegria e de regozijo quando você souber o que espera por você, que está
trabalhando para o Senhor.
Deus é maravilhoso ao revelar, "o seu segredo aos seus servos, os profetas" (Amos
3:7). O seu desejo é mostrar essas coisas para aqueles que serão tocados por suas
revelações e que proclamarão a sua mensagem.
"Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: 'Eu sou o
primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito
predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha
perante mim! Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir! Não vos
assombreis, nem temais; acaso, desde aquele tempo não vo-lo fiz ouvir, não vo-lo
anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não
há outra Rocha que eu conheça'."
(Isaías 44:6-8)
"O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a
possa ler até quem passa correndo"
(Habacuque 2:2)

Há muitos exemplos nas Escrituras sobre Deus querer revelar coisas para nós através dos
representantes que ele mesmo constituiu. A Palavra de Deus é verdadeira e segura. De acordo com
a Bíblia, Daniel teve visões vindas do Senhor:
"...teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito;
escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas."
(Daniel 7:1)

João, que recebeu a revelação do Apocalipse, também teve visões do Senhor, e ele recebeu
ordens para que escrevesse:
"O que vês escreve em livro" (Apocalipse 1:11).

Isaías foi um grande profeta com uma mensagem crucial para Judá e também por
causa de suas visões e pela sua coragem para falar. O seu livro começa assim:
"Visão de Isaías, filho de Amoz, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém." (Isaías

1:1)

Também Ezequiel, por causa das visões que teve de Deus (Ezequiel 1:1), foi chamado e
ungido para um ministério profético.
Deus, em sua infinita misericórdia, achou por bem escolher-me e mostrar-me visões dele
mesmo. Louvo a Deus por isso. Quando estou em oração e em meditação, buscando a Deus em
certos assuntos, me é permitido ver mistérios através do Espírito. Ele revela certas coisas para
mim.
O meu chamado em Deus é para ter sonhos, visões e revelações, e para os compartilhar
com outras pessoas. Como serva ungida do Senhor, estou simplesmente escrevendo as coisas que
ele me mostrou. Creio ser este o meu ministério.

REVELANDO VERDADES DE DEUS
Quando começaram as minhas visões, o Senhor Jesus Cristo apareceu-me para
mostrar-me o inferno. Ele se apresentou com um manto branco que brilhava, cheio de
luz e de poder. Jesus pareceu-me ter cerca de um metro e oitenta de altura. Sua barba
demonstrava ter sido caprichosamente aparada. Seus longos cabelos tocavam de leve
sobre seus ombros. Seus belos olhos eram penetrantes.O quadro de Cristo que mais se
aproxima do modo como o vi em minhas visões é o que o mostra no Muro das
Lamentações, orando pelos judeus e por Israel. Jesus Cristo tem tanto amor e
compaixão por nós, como o artista pintou naquele quadro, que ele percorrerá grandes
distâncias para mostrar a alguém o inferno e o céu, e as coisas que virão.

CARRUAGENS DE FOGO
Veja o que Bíblia diz:
"Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe
abras os olhos para que veja. O Senhor abriu
os olhos do moço, e ele viu que o monte estava
cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de
Eliseu."
(2 Reis 6:17)

Quando eu estava no céu, vi carruagens de fogo, com anjos dirigindo-as. Elas eram bem
grandes, e fiquei maravilhada com todo o seu esplendor.

REVELAÇÕES DE DEUS
Veja o que a Bíblia diz sobre os anjos neste versículo:
"E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões
vestidos de branco se puseram ao lado deles."
(Atos 1:10)

Como é que alguém pode ler isto e não acreditar? Deus abertamente mostrou anjos para o
seu povo quando Jesus foi levado aos céus.
Meu irmão, temos que nos conscientizar de que Deus quer nos revelar o seu glorioso poder
e as suas obras maravilhosas nestes últimos dias. Deus tem visões para mostrar para nós. Ele quer
comunicar-nos essas verda des para que fiquemos incentivados e jubilosos por trabalhar para ele
aqui na terra.

MILAGRES NA IGREJA
Depois que tive estas visões, fui ministrar num culto de uma determinada igreja.
Eu tinha passado um tempo em profunda meditação e oração. A noite naquela igreja vi
anjos por toda a parte. Todos eles tinham espadas douradas em suas mãos.
O Espírito do Senhor falou comigo. Ele disse de uma forma bem clara:
"Filha, quando chegar o momento de oração pelas pessoas, quero curar alguns
problemas físicos. Quero que isto seja um sinal no seu ministério de que o testemunho
do inferno é verdadeiro. Eu tenho dado a minha palavra de que farei sinais, maravilhas
e milagres à medida que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo for sendo pregado."
Fiquei tão emocionada! No meu espírito vi um anjo com um grande livro,
escrevendo nele conforme eu ia pregando. Nessa hora pareceu-me que o teto tinha sido
aberto e então tive uma visão do trono de Deus. Anjos estavam regozijando-se e
louvando a Deus.

QUEBRANDO A ESCRAVIDÃO DO PECADO
Quando chegou a hora de fazer o apelo para que as pessoas viessem até o altar, vi
anjos andando pela congregação, tocando nas pessoas para irem ao altar e entregarem o
seu coração para o Senhor. Quando vi os anjos tocando o coração daquelas pessoas, os
mais terríveis pecados começaram a ser agitados e colocados para fora do coração deles,

enquanto eles se ajoelhavam e oravam a Deus. Oh, como foi lindo!
Em meu espírito eu podia ver cadeias que prendiam aquelas pessoas. A medida
que elas eram perdoadas, os anjos quebravam as amarras e rompiam as cadeias, libertando-as. As amarras eram quebradas quando as pessoas levantavam as mãos e
confessavam seus pecados para o Senhor.
Choros e gritos eram ouvidos por toda a parte partindo das almas que tinham
sido libertas. Era maravilhoso. Em muitos dos cultos dos quais participei em várias
partes do mundo, Deus realizou grandes milagres como os daquela noite, e
maravilhosas libertações começaram a acontecer.
Tenho louvado a Deus por seus sinais, maravilhas e milagres. Sei que os anjos
estão trabalhando, ajudando-me no ministério do Senhor Jesus Cristo.

ROMPENDO A SERVIDÃO
Há algo mais que tenho para lhe dizer. Conforme eu explanava as Escrituras, a
Palavra parecia saltar para fora das páginas e tomar a forma de uma espada. Essa
espada penetrava no corpo de uma pessoa e ia direto até o problema que ela tinha,
curando-a.
A glória de Deus estava em todo lugar! Eu fiquei impressionada. Louvo a Deus
pelas bênçãos do céu derramadas sobre a terra e por esta bela revelação da sua Palavra.

Onze

A Palavra de Deus
Em muitos dos cultos nos quais estou presente, vejo os anjos fazendo muitas
coisas belas. Você sabe, certamente, que os anjos são espíritos ministradores, enviados para
serviço a favor dos que hão de herdar a salvação (Hebreus 1:13-14).
Certa vez vi um ministro profetizar. Enquanto ele profetizava, Deus abriu os
meus olhos para ver um anjo sobre a cabeça dele. O anjo derramava, de um chifre, o
que parecia ser óleo misturado com fogo.
Então eu vi o coração daquele homem numa visão. Ele estava cheio da Palavra de
Deus, a Bíblia. A Palavra como que vinha do seu coração, passava pela garganta e saía
pela sua boca. Eu pude ver a Palavra, ao sair da sua boca. Quando ela batia no ar, ela se
transformava numa espada de dois gumes.Um outro anjo anotava tudo o que o homem
de Deus dizia.
Eu pensei: "Oh, Deus, isto realmente é a tua Palavra indo até as pessoas."
Então vi um dos anjos segurando as Sagradas Escrituras. Quando o pregador
começou a pregar a Palavra viva de Deus, as palavras como que se lançavam para fora
das páginas da Bíblia. Elas iam ao coração e saíam pela boca daquele homem. Conforme

isso acontecia, as palavras da Bíblia transformavam-se numa espada de dois gumes.
Quando o ministro orou pelos que estavam enfermos ou sofrendo de algum mal,
Deus me permitiu ver, no corpo das pessoas, uma mancha negra na área atingida pela
enfermidade: no pulmão de um, na perna de outro, no coração de outro, e assim por
diante. A espada da Palavra ia até a parte do corpo que estava afetada, e um calor
começava a se formar no local.
Muitas vezes, quando as pessoas recebem uma oração para cura, elas dizem: "Oh,
meu Deus, estou sentindo o calor do Espírito."
Deus me permitiu ver, espiritualmente, como uma doença era realmente
extinguida do corpo de uma pessoa. Foi lindo demais ver como a revelação da Palavra
de Deus trabalha. Quando vi novas células e nova pele crescerem e se formarem, no
local da enfermidade, comecei a louvar o Senhor.
Mais tarde, conversando com alguns deles, eles disseram para mim:
— Eu fui milagrosamente curado, naquela hora.
Aqui na terra, nós só vemos em parte e conhecemos somente em parte. Vemos e
conhecemos somente o que Deus permite. O que eu vi foi apenas o que Deus permitiu,
e dou a ele todo o crédito, toda a honra e toda a glória.

APROXIMANDO DO TRONO
Comecei a entender a importância e a necessidade de termos profetas no mundo
de hoje, assim como o foi nos tempos bíblicos. Comecei a ver a necessidade de termos
os cinco ministérios, conforme mencionados em Efésios:
"E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos
santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo."
(Efésios 4:11-12)

Aprendi como é importante cada um deles no corpo de Cristo.
A Bíblia nos diz: "Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a
fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna" (Hebreus
4:16). A Palavra nos assegura que nós temos "intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo
sangue de Jesus (Hebreus 10:19), porque "quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com
sangue; e, sem derramamento de sangue, não há remissão" (Hebreus 9:22).
Meu amigo, eu posso atestar que isto é verdade. O sangue de Jesus faz a expiação
pelas almas. Sua Palavra e o seu sangue trabalham juntos na graça.
"Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de

recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna"
(Hebreus 4:16)

UMA AJUDA MUITO PRESENTE
Quantas vezes temos grandes necessidades? Temos enfermidades em nosso
corpo. Passamos por momentos de sofrimento. Passamos por divórcios. Alguém que amamos falece. Um filho se desencaminha e se perde no mundo. Ocorre de nos faltar dinheiro e
precisarmos de ajuda. Em situações como estas vamos corajosamente ao trono de Deus e oremos:
"Deus, eu preciso de tua ajuda."
Nas visões que Deus me deu de cenas sobre a terra, cada vez que os santos clamavam a
Deus por ajuda, a Palavra de Deus estava lá. Um anjo tinha uma enorme Bíblia em suas mãos.
Então eu vi o anjo abrir a Palavra de Deus e empurrá-la na face do Diabo. Satanás estava na
forma de um espírito ou de uma serpente. Quando o anjo abriu as Escrituras, o diabo literalmente
caiu para trás, gritando, porque ele sabia que o anjo estava usando a espada de dois gumes contra
ele.
Bem, preciso dizer-lhe que as coisas que vi em meu espírito nem sempre estavam
acontecendo na igreja em que eu estava ministrando naquela hora. Eu vi coisas em meu
espírito que estariam ocorrendo a quilômetros de distância. Às vezes eu não sabia onde nem
quando elas estariam acontecendo.
Graças a Deus, Jesus derrotou Satanás na cruz, por nós, uma vez por todas, para que
possamos ser libertos e para que tenhamos vida. Agora poderemos ir confiada-mente ao trono da
graça, onde quer que estivermos.

A UNÇÃO E A CURA
A graça e a misericórdia de Deus são reais e estão presentes para curar todas as
enfermidades através das Sagradas Escrituras. Quero incentivá-lo a valer-se da Palavra
de Deus.
Em caso de necessidade, vá confiadamente até o trono da graça e peça a Deus que
lhe ajude. Os anjos de Deus são "espíritos ministradores, enviados para serviço, a

favor dos que hão de herdar a salvação" (Hebreus 1:14).
Sei disso por causa das Escrituras, e creio nisso. Além do mais, sei disso também
por experiência. Já vi isso acontecer na esfera espiritual muitas vezes. Quando invocamos o Senhor, Deus envia seus anjos para nos ajudar no poder e na força da sua Palavra
e do seu Espírito.
Quando demônios são expulsos de alguém durante uma ministração, tenho visto
os espíritos malignos saírem como sombras escuras ou como aparições no mundo
espiritual. Quando o nome de Jesus é invocado, tenho visto anjos pegarem o espírito
maligno, amarrando-o com uma corrente. Toda vez que eu vejo isso, fico pensando:
"Deus, como é maravilhoso ver a tua Palavra libertar essas pessoas afligidas pelos

poderes do mal."
É a Palavra de Deus que opera. Ela é a Palavra de Jesus. Somente em seu nome —
o nome de Jesus — é que ela funcionará.
Invoque o nome de Jesus Cristo. Ele o salvará. Você nascerá de novo, será liberto
de seus pecados, e terá um lar eterno no céu.

O PODER DA PALAVRA
Certa vez fui à Malásia. Lá eles são um povo que tem muita fome das coisas do
Senhor, e eu sabia, pela presença do Espírito, que teríamos um poderoso mover de
Deus. Quando a glória de Deus começou a cair sobre nós, era como se fosse chuva.
O Espírito Santo estava movendo-se entre nós, salvando vidas. As pessoas caíam
de seus assentos no chão quando aceitavam o Senhor. Muitas almas foram libertas
conforme o poder do Senhor nelas ia tocando. Oh, a alegria e a presença de Deus desceu
naquele lugar! A Palavra de Deus estava sendo pregada, e estava libertando as pessoas.
Como as pessoas tinham fome de Deus! Elas queriam nascer de novo e pedir para
Jesus Cristo entrar em seu coração. O poder da Palavra de Deus é incrível.

ALIMENTO PARA MEDITAÇÃO
Eis mais um versículo sobre o qual eu gostaria que você meditasse:
"Então, o Anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou
para trás deles; também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás
deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel; a nuvem era escuridão
para aqueles e para estes clareava a noite; de maneira que, em toda a noite, estes e
aqueles não puderam aproximar-se"
(Êxodo 14:19-20)

Filho de Deus, você não sabe que Deus deseja fazer milagres no dia de hoje assim como
fez no passado? Por alguma razão nós temos eliminado os benefícios que Deus proveu para nós.
Temos sido negligentes com as maravilhosas coisas de Deus.
O espiritismo e todo tipo de macumbaria e de feitiçaria têm sido praticados em nossa
terra. Essas coisas têm falado ao coração faminto das pessoas. As pessoas procuram conselhos e
direção para a sua vida em todo lugar.
No entanto, estou lhe dizendo que Deus é real e verdadeiro. Ele não quer que nos
envolvamos com o espiritismo. Não é da sua vontade todas as práticas malignas da feitiçaria e do
ocultismo que são feitas no mundo.
Deus em sua Palavra condena claramente o ocultismo e a consulta a espíritos

familiares:
"Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos; não os procureis
para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus."
(Levítico 19:31)

É abominável e um grande erro ir atrás de médiuns e de pessoas do espiritismo
para obter orientação e ajuda. Por outro lado, os anjos de Deus são reais e são enviados
para ministrar a favor dos herdeiros da salvação.
"Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os
teus caminhos."
(Salmo 91:11)
"Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o Anjo da sua presença os salvou;
pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os
dias da antigüidade."
(Isaías 63:9)
"Falou Nabucodonosor e disse: 'Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e
Abede-Nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois
não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servirem
e adorarem a qualquer outro deus, senão ao seu Deus.'"
(Daniel 3:28)

TROPAS DE ANJOS
Quando o Senhor Jesus me deu uma revelação do inferno, pude ver com os olhos
espirituais que ao redor da minha casa a Palavra de Deus estava escrita no céu.
Em volta da minha casa, do lado de fora, havia uma grande assembléia de anjos.
Alguns estavam sentados, conversando entre si. Um outro grupo demonstrava ter
grande autoridade e parecia estar observando a tudo. Um terceiro grupo cercou a
minha casa, um ao lado do outro, asa com asa, de costas para a casa.
Este último grupo compunha-se de anjos bem grandes, que pareciam ser anjos
guerreiros! Cada um tinha uma enorme espada ao seu lado. Se até mesmo uma sombra
escura tentasse arrastar-se em direção à minha casa, eles pegariam a espada e
defenderiam a minha família.
Lembre-se de que "a espada do Espírito... é a palavra de Deus" (Efésios 6:17). A
Palavra poderia sair queimando e atingiria o inimigo. O inimigo seria cremado e
reduzido a cinzas.
Um versículo veio à minha mente: "Pisareis os perversos, porque se farão cinzas

debaixo das plantas de vossos pés" (Malaquias 4:3). Tenho me impressionado constantemente por ver a Palavra de Deus em ação!
Quando Deus enviou a sua Palavra, os anjos libertaram Pedro da prisão:
"Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão; e,
tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa! Então, as
cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo:
— Cinge-te e calça as sandálias.
E ele assim o fez. Disse-lhe mais:
— Põe a capa e segue-me.Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que
se fazia por meio do anjo; parecia-lhe, antes, uma visão. Depois de terem passado a
primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a
cidade, o qual se lhes abriu automaticamente; e, saindo, enveredaram por uma rua,
e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse:
— Agora, sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão
de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico.'' (Atos 12:7-11)

OS ANJOS E A PALAVRA
São vários os versículos em que os anjos apareceram para homens. Vejamos mais
alguns exemplos:
"Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do
Senhor, dizendo:
— José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi
gerado é do Espírito Santo."
(Mateus 1:20)
"Então, o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o Anjo do Senhor, que estava no
caminho, com a sua espada desembainhada na mão; pelo que inclinou a cabeça e
prostrou-se com o rosto em terra."
(Números 22:31)
"Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus saíram a encontrá-lo."
(Gênesis 32:1)
"E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um
à cabeceira e outro aos pés.
(João 20:12)
"Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: — Dispõe-te e vai para o lado do Sul,
no caminho que desce de Jerusalém a Gaza; este se acha deserto. Ele se levantou e

foi."
(Atos 8:26)
"Porque, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu [Paulo] sou e a quem
sirvo, esteve comigo"
(Atos 27:23)

Como cristãos precisamos reconhecer quão grande proteção temos! Temos
de compreender que Deus proveu tudo para nós em sua Palavra sagrada. Na hora
da necessidade, quando precisarmos de ajuda, poderemos ir a Deus confiadamente.
Diante do trono da graça, em nome de Jesus Cristo, poderemos pedir-lhe o seu
auxílio.
Quando você e eu pedirmos que Deus nos ajude em alguma coisa, ele
sempre atenderá à nossa necessidade. Ele tem o maior prazer em nos ajudar à
medida em que guardamos os seus mandamentos e o servimos.

Doze

Um Novo Mundo
Após a minha última passagem pelo inferno, fiquei desesperadamente enferma
por muitos dias. Enquanto eu dormia, tinha de manter as luzes acesas. Eu tinha
necessidade de ter a Bíblia comigo todo o tempo, e a lia constantemente. Minha alma
tinha sido profundamente abalada. Eu tinha passado por algumas das coisas que os
perdidos sofrem lá no inferno.
Jesus me dizia: "Acalma-te" (Marcos 4:39), e então a paz inundava minha alma.
Mesmo assim logo depois eu estava gritando histericamente, com medo.
Durante esse tempo, eu sabia que não estava nunca sozinha e que Jesus sempre
estava comigo. Contudo, mesmo sabendo disso, às vezes eu não podia sentir a sua
presença. Às vezes eu ficava tão amedrontada de ter que voltar ao inferno que me
apavorava até ao ver Jesus se aproximar de mim.
Quando tentei contar a outras pessoas sobre as minhas experiências no inferno,
elas não me deram crédito. Eu lhes implorava: "Arrependam-se de seus pecados, antes
que seja tarde demais". Era muito difícil para qualquer um acreditar no que eu disse ter
passado, nos tormentos que vivenciei, nas coisas que o Senhor me tinha dito para
escrever sobre aquele lugar.
O Senhor me assegurou de que ele é o Senhor que cura. Ainda que eu não
estivesse convencida de que sararia completamente, a minha cura veio, de forma
vagarosa porém segura.

PARAÍSO DE PAZ
Então aconteceu de novo. Mais uma vez me vi com o Senhor Jesus, e nós nos
elevamos num vôo em direção ao céu. Jesus disse:
— Quero mostrar-lhe o amor e a bondade de Deus e algumas regiões do céu.
Quero que você veja as obras maravilhosas do Senhor, que são belas demais de se ver.
Um anjo encontrou-nos e me disse:
— Veja a bondade e a amabilidade do Senhor seu Deus. A sua misericórdia dura
para sempre.
Havia tanta ternura e amor naquele anjo que eu estava a ponto de chorar, quando
ele falou de novo:
— Veja o poder, a força e a majestade de Deus. Vou mostrar-lhe o lugar que ele
criou para as crianças.
De repente, um grande planeta foi aproximando-se de nós, um planeta que
parecia ser tão grande quanto a terra.
"Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar
já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da
parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo."
(Apocalipse 21:1-2)

Em seguida o que ouvi foi a voz do Pai, dizendo:
O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O pai e o Filho são um, e o Pai e o Espírito
Santo são um. Eu enviei o meu Filho para morrer numa cruz para que ninguém tenha que se
perder.
Estou para lhe mostrar o lugar que fiz para as minhas crianças. Eu dou grande
atenção a todas as crianças. Eu cuido quando uma mãe perde o filho, mesmo quando o fruto do seu
útero tenha saído antes do tempo. Saiba que eu sei todas as coisas e, portanto, eu cuido de tudo.
Desde o momento em que há vida no útero, eu sei. Eu sei sobre os bebês que são
assassinados enquanto estão dentro do corpo de sua mãe — as vidas que são interrompidas e
abortadas, e que não são desejadas. Eu sei sobre os natimortos e sobre as crianças que nascem com
defeitos físicos. A partir do momento da concepção, cada ser já é uma alma.
Meus anjos descem e me trazem as crianças quando elas morrem. No céu elas serão
amadas e tornam-se seres perfeitos. Eu lhes dou um corpo inteiro e restauro qualquer
parte que esteja faltando. Eu lhes dou um corpo perfeito.
Por todo o planeta havia um sentimento de se ser amado, uma sensação de perfeito
bem estar. Tudo era perfeito. Por todos os lados em meio a uma grama verde e viçosa e a lagos de
águas cristalinas e puras havia cadeiras de mármore e bancos de madeira bem polida para se

sentar.
Por onde quer que eu olhasse havia crianças envolvidas com todo tipo de atividade.
Cada criança usava uma veste branca, sem mancha alguma, e sandálias. As vestes eram tão
brilhantes que resplandeciam à luz exuberante do planeta. A profusão de cores por toda a parte
fazia destacar a brancura das vestes das crianças. Anjos guardiões cuidavam da entrada e os
nomes das crianças estavam todos escritos num livro.
Eu vi crianças aprendendo a Palavra de Deus e estudando música com um livro dourado.
Fiquei surpresa ao ver animais de todas as espécies virem até as crianças e sentarem-se ao lado
delas enquanto elas estavam naquela escola angelical.
Não havia lágrimas nem tristezas. Tudo era sumamente belo. A alegria e a felicidade
estavam por toda a parte.
Então o anjo mostrou-me um outro planeta que brilhava com uma grande luz diante de mim.
A luz brilhava com o esplendor de um milhão de estrelas, e tudo no pla neta era lindo e estava vivo.
À distância eu vi duas montanhas feitas de ouro puro, e mais perto havia dois portais dourados,
nos quais diamantes e outras pedras estavam encravados.
Eu sabia em meu coração que essa era a nova terra e que a cidade que estava com todo o
seu resplendor diante de mim era a Nova Jerusalém — a cidade de Deus que vai descer do céu.

NA TERRA NOVAMENTE
Rapidamente eu estava de volta vendo a velha terra, a terra como ela será após a
grande tribulação, mas antes do fogo final do Armagedom, que por fim vai limpá-la.
Nessa cena, também vi Jerusalém, a capital no milênio.
Em minha visão, vi pessoas vindo de perto e de lon ge, para essa cidade. Aqui
Jesus era Rei, e de todas as nações da terra traziam presentes para ele e o homenageavam. Ele não era somente um Rei de fato, ele era reconhecido como o Rei dos reis!
Jesus deu-me a interpretação da minha visão e esclareceu-me melhor sobre o que
vai acontecer então:
Em breve eu voltarei e levarei comigo, para o céu, primeiramente os justos que já
tenham morrido. Então, depois deles, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados no
ar para estarem comigo.
Depois disso, o Anticristo reinará sobre a terra por um determinado tempo, e
haverá tribulações tais como nunca houve antes, e nunca mais haverá.
Então eu retornarei com os meus santos, e Satanás será lançado num abismo sem
fim, onde permanecerá por mil anos. Durante esses mil anos eu reinarei sobre a terra
em Jerusalém.
Quando o Milênio se completar, Satanás será solto por um tempo, e eu o
derrotarei com o esplendor da minha vinda. A velha terra passará.
Veja, haverá uma nova terra, e uma Nova Jerusalém descerá sobre ela, e eu
reinarei para sempre e sempre.

Treze

O Retorno de Cristo
Em outra visão, eu vi a vinda do Senhor! Ouvi a sua chamada como o som de
uma trombeta e a voz de um arcanjo (1 Tessalonicenses 4:16). A terra inteira foi
sacudida, e os justos que estavam mortos saíram de seu túmulo para encontrarem-se
com o Senhor nos ares.
Durante o tempo que me pareceu ter sido de várias horas, ouvi as trombetas
tocarem. A terra e o mar deram os seus mortos (Apocalipse 20:13). O Senhor Jesus
Cristo permaneceu por cima das nuvens com vestimentas de fogo e contemplou aquela
cena gloriosa.
Ouvi de novo o som das trombetas. Enquanto eu observava, aqueles que estavam
vivos e que tinham permanecido vivos na terra ascenderam para encontrá-lo:
"Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante
Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por
palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de
modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua
palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá
dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os vivos, os que
ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro
do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor."
(1Tessalonicenses 4:14-17)

Eu vi os remidos, como milhões de pontos de luz, convergindo a um lugar de reunião no
céu. Lá os anjos lhes davam as vestimentas brancas e puras. Havia um grande júbilo.
Os anjos tinham a responsabilidade de servir, e eles estavam por toda a parte,
dando especial atenção aos ressuscitados. Um novo corpo glorificado era dado para os remidos,
e eles eram transformados ao passarem pelos ares.
Grande alegria e felicidade encheram os céus, e os anjos cantaram: "Glória ao Reis dos
reis!"

O CORPO DE CRISTO
Nesta visão eu contemplei um imenso corpo espiritual a grande altura, nos céus. Era o
corpo de Cristo, que estava deitado de costas e do qual sangue gotejava sobre a terra. Eu
sabia que aquilo representava o corpo morto de nosso Senhor. O corpo foi crescendo e
crescendo, ficando tão grande que abrangeu os céus. Milhões de santos remidos dirigiram-se

para ele.
Eu observei, deslumbrada, aqueles milhões de remidos subindo por escadas até o corpo
e preenchendo-o, começando pelos pés, continuando pelas pernas, pelos bra ços, pelo estômago,
pelo coração até a cabeça.
Quando ele estava completo, vi que ele tinha sido preenchido por pessoas de
todos os cantos da terra. Com uma poderosa voz eles louvaram ao Senhor:
"E entoavam novo cântico, dizendo: — Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os
selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem
de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e
sacerdotes; e reinarão sobre a terra!'
(Apocalipse 5:9-10)

Milhões estavam reunidos diante do trono, e eu vi os anjos que trouxeram os livros com os
quais o julgamento era feito. Lá estava o propiciatório e os galardões foram dados para muitos.
Então, deslumbrada como estava, observei que uma nuvem de escuridão cobriu a face da
terra, e forças demoníacas foram para toda a parte. Incontáveis espíritos malignos tinham sido
libertos de suas prisões e foram derramados sobre a terra. Ouvi uma outra voz bem alta,
que disse:
"Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o
diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta"
(Apocalipse 12:12)

A IRA DE DEUS
Vi uma besta furiosa, e ela derramava veneno sobre todos os que estavam na
terra. O inferno sacudia-se com grande fúria, e do abismo profundo vinham multidões
de hordas de criaturas malignas para denegrir a terra em toda a sua extensão.
Homens e mulheres corriam, chorando, para os montes, para as cavernas e para
as montanhas. E houve guerras sobre a terra, escassez e morte.
Por fim vi cavalos e carruagens de fogo nos céus A terra tremeu, e "o sol escureceu
como tecido de crina negra, toda lua tornou-se vermelha como sangue" (Apocalipse 6:12
-NVI).
Um anjo anunciou:
— Escute ó terra, o Rei está vindo!
Então o Rei dos reis e Senhor dos senhores apareceu no céu. Com ele em glorioso
esplendor estavam os santos de todas as épocas, vestidos com o mais puro branco.
Lembrei-me de que "todo olho o verá" (Apocalipse 1:7) e de que "todo joelho se dobrará... e
toda língua confessará" (Romanos 14:11- NVI) que ele é o Senhor.Então os anjos tomaram

a sua foice e colheram os grãos maduros (veja Apocalipse 14:14-19), o que é o fim do
mundo.
Eu pensei: "Temos de amar uns aos outros. Temos de estar firmados na verdade e
orientar os nossos filhos à luz do breve retorno de Cristo. Pois, com certeza, o Rei está
voltando!"

Catorze

O Argumento Final:
Prepare-se!
Jesus me disse: "Arrependam-se e sejam salvos, pois
o reino de Deus está perto. A minha vontade e a minha Palavra serão cumpridas.
Preparem o caminho para o Senhor." Então ele declarou:
"Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a
sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona
ricamente para nosso aprazimento.
(1Timóteo 6:17)
Fale às pessoas para andarem no Espírito, e jamais satisfarão à concupiscência da
carne
(Gálatas 5:16).
"Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso
também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá
corrupção; mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna."
(Gálatas 6:7-8)
"Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões,
facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das
quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de
Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne,
com as suas paixões e concupiscências."
(Gálatas 5:19-24)

Jesus continuou:
Quando se cumprir toda a Palavra de Deus, então virá o fim. Ninguém sabe o dia ou a
hora em que o Filho de Deus retornará à terra. Nem mesmo o Filho sabe, pois isto só é do

conhecimento do Pai.
A palavra está se cumprindo rapidamente. Venha como uma criancinha, e deixe-me
limpá-lo das obras da carne. Diga-me: "Senhor Jesus, entra no meu coração e perdoa os meus
pecados. Eu sei que eu sou um pecador, e arrependo-me de meus pecados. Lava-me
com o teu sangue e torna-me limpo. Eu pequei contra os céus e diante de ti e não sou digno
de ser chamado filho. Eu te recebo por fé como o meu Salvador."
Eu darei a vocês, pastores, do meu próprio coração, e serei o seu Pastor.
Vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Leiam a Palavra, e não abandonem a
congregação a que vocês pertencem. Dêem a sua vida integral para mim, e eu cuidarei de vocês. Eu
nunca os deixarei nem abandonarei vocês.

ESTEJA PRONTO PARA ENCONTRAR-SE COM DEUS
Querido leitor, do mais profundo do meu coração compartilhei com você muitas
das visões e revelações do céu que me foram dadas pelo poder do Deus todo-poderoso.
Eu quero resumir os meus pensamentos expressando o quanto Deus nos ama. Ele
mostrou o seu cuidado e o seu grande amor enviando-nos a sua poderosa Palavra e
concedendo-nos revelações nestes últimos dias.
Amado, temos de estar prontos para nos encontrarmos com o Senhor. Devemos
viver sempre na expectativa da sua vinda. Você e eu sabemos os problemas, o tempo e
a época em que vivemos. Nunca houve um tempo como este.
De todo o meu coração eu quero incitá-lo a estar pronto, porque a Palavra nos diz:
"vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora" (Mateus 25:13), na qual o Filho do Homem
virá. Jesus está voltando!Você se lembra do que eu disse a respeito dos santos que estão
agora no céu? O anjo do Senhor falou-me que, se vivermos em retidão, em Cristo Jesus,
nós encontraremos os nossos amados nos portais da glória assim que lá chegarmos.
Você está recebendo esta linda mensagem em seu coração?
Eu falei de livros e registros que os anjos mantêm. Tudo o que fazemos para Jesus
está sendo registrado, e os nossos galardões serão muito maiores no céu do que as
recompensas aqui da terra. Os anjos anotam todas as nossas ações.
Muitas vezes evangelistas, pregadores, mestres e outros líderes têm que deixar
temporariamente a sua casa, os filhos e a esposa para servirem a Jesus Cristo. O Senhor
vê e sabe de tudo isso.
Ele também sabe das muitas vezes em que vamos a algum lugar e não somos
tratados como filhos do Senhor. Algumas vezes somos maltratados, mas continuamos
sen do filhos do Rei.
Meu irmão, Deus não nos prometeu um mar de rosas. Embora ele não tenha
prometido esplendores aqui neste mundo, nós podemos ter bênçãos, riquezas, honras e
coisas materiais conforme Deus permitir. Entretanto, nós poderemos tê-las se tomarmos
a nossa cruz e seguirmos a Cristo.

Eu quero que você esteja pronto. Se você nunca recebeu a Jesus Cristo como seu
Senhor e salvador, você pode ser salvo, de acordo com as Sagradas Escrituras:
"Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna."
(João 3:16)
"Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para
justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque: Todo aquele que
invocar o nome do Senhor será salvo."
(Romanos 10:9-10,13)

Não deixe de fazer esta oração, agora mesmo:

"Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho até a tua presença, como estou. Eu sou
um pecador, Senhor. Eu tenho pecado contra ti e contra o céu. Eu te peço, Senhor
Jesus, que me perdoes, que entres no meu coração e que venhas a salvar a minha
alma. Eu quero nascer de novo pelo Espírito do Deus vivo. Eu te dou a minha
vida, Senhor Jesus. Eu creio que tu, Jesus Cristo, és aquele que foi enviado para
salvar a minha alma do inferno. Eu te dou graças e honra por me remir pelo teu
precioso sangue. Amém."
Se você orou esta oração comigo e realmente creu no que orou, você agora está
salvo. Você pediu para que Jesus Cristo entrasse em seu coração. Comece a confessá-lo
com a sua boca e dê louvores a ele.
A Deus seja toda a honra e todo o louvor!

Notas sobre a Autora
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