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PREFÁCIO
Marcus Bach declarou que os livros são freqüentemente considerados como "filhos da
mente" e realmente os .são. Claro que não são como os filhos de carne e osso, estas criaturas
criativas, frutos da escolha ou do acaso, destinadas a ter vida própria. Mas as experiências dos
"filhos da mente" no mundo são semelhantes àquelas de qualquer outra produção embrionária, com
todas as emoções humanas. Não há dúvida que existe nelas um temor íntimo de que um dia,
possam vir a ser rejeitadas e esquecidas para sempre.
Diferente de outros livros, acredito que este tenha sido produzido pelo Espírito
Santo para ficar no tempo e na eternidade. A sua mensagem e experiências são extremamente
importantes para o corpo de Cristo. Acredito que a unção de Deus está sobre este livro e será
derramada sobre todas as pessoas que o lerem.
Como pastor de Mary Kathryn Baxter, endosso integralmen te este livro e o seu
ministério. Oro a Deus para que esta mensagem tenha uma ampla distribuição e que milhares de
pessoas conheçam a Cristo como seu Senhor e Salvador.
Dr. T.L. Lowery
National Church of God
Pastor Presidente

Introdução
Reconheço que sem o poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, este livro ou qualquer
outro que se proponha a abordar sobre a vida após a morte não poderia ser escrito. Só Jesus tem as
chaves do inferno e pagou o preço da nossa entrada no céu.
A experiência de escrever este livro foi solitária, longa e exigente. Na realidade, o livro
esperou alguns anos para ser publicado. As revelações do Senhor aconteceram comigo em 1976.
Eu levei oito meses para colocá-las no papel. O texto do manuscrito propriamente dito levou
alguns anos e a colocação das referências bíblicas, uma a uma, levou mais um ano. O término do
livro me tomou a maior parte do inverno de 1982 e todo o ano de 1983. Além disso, por um
período de 30 dias Jesus levou-me ao inferno.
Vejo agora que o Senhor estava me preparando para escrever este livro, porque
ainda criança, tive um sonho com Deus. Depois que eu nasci de novo, passei a ter um amor
enorme pelos perdidos pois queria ver todas as almas salvas.

O Senhor apareceu à mim em 1976 e disse-me que eu havia sido escolhida para uma
missão especial. Ele disse: "Minha filha, me manifestarei a você para que tire as pessoas da
escuridão para a luz. O Senhor Deus a escolheu com o objetivo de escrever e registrar as coisas
que lhe mostrarei e falarei. Vou revelar-lhe a realidade do inferno, para que muitos possam ser
salvos, muitos se arrependam dos seus maus caminhos, antes que seja tarde. Sua alma será tirada
do seu corpo por mim, o Senhor Jesus Cristo, e transportada ao inferno e a outros lugares que eu
quero que você veja. Mostrarei também a você algumas visões do céu e outros lugares, e lhe darei
muitas revelações."
Mary Kathryn Baxter

Para Kathryn, de Jesus
Você nasceu com este objetivo, de
escrever e relatar o que Eu lhe revelei.
Porque estas coisas são fiéis e verdadeiras.
A sua chamada é para que o mundo saiba
que existe um inferno e que eu, Jesus, fui
enviado por Deus para salvar a todos desse sofrimento.

1 No Inferno
Em março de 1976, enquanto eu orava em casa, recebi a visita do Senhor Jesus Cristo. Eu
vinha orando em Espírito há vários dias quando, de repente, senti a presença real de Deus. O Seu
Poder e a Sua glória encheram a casa. Uma luz brilhante iluminou o quarto onde eu estava orando,
e uma sensação pura e maravilhosa tomou conta de mim.
Luzes fluíram como ondas, que se enrolavam para dentro e para fora, dobrando-se umas
nas outras também por fora e por cima. Foi uma visão impressionante! Logo após, a voz do
Senhor começou a falar comigo.Ele disse: "Eu sou Jesus Cristo, o seu Senhor, e quero
dar-lhe uma revelação para que os santos preparem-se para o Meu retorno e se convertam à
santidade. Os poderes das trevas são reais e os Meus julgamentos são verdadeiros.
Minha filha, Eu a levarei até o inferno pelo Meu Espírito e lhe mostrarei muitas coisas
que quero que o mundo conheça. Aparecerei muitas vezes a você, tirarei o espírito do seu corpo e
finalmente a levarei ao inferno.
Quero que escreva um livro e conte as visões e todas coisas que vou lhe revelar. Eu e
você andaremos pelo inferno juntos. Anote estas coisas que eram, que são e que devem ser. As
minhas palavras são verdadeiras, exatas e confiáveis. Eu Sou o que Sou, e não há outro além de
Mim."
"Querido Senhor", clamei, "o que o Senhor quer que eu faça?" Todo o meu ser queria
clamar à Jesus, em reconhecimento à Sua presença. O melhor que posso dizer é que o amor me
envolveu, e que foi o mais lindo, o mais tranqüilo, o mais prazeiroso e o mais poderoso amor que
eu já senti.
Os louvores a Deus começaram a fluir de mim, na mesma hora quis dar toda a minha
vida à Ele para que fosse usada para advertir as pessoas acerca dos seus pecados. Eu sabia pelo
Seu Espírito, que na realidade era Jesus quem estava ali, no quarto comigo. Eu não tenho palavras
para expressar a Sua presença divina, mas eu tenho certeza que era o Senhor."Vede, Minha
filha", disse Jesus, "vou levá-la ao inferno pelo Meu Espírito, para que você possa registrar a

realidade dele, para dizer a toda a terra que o inferno é real, e para tirar os perdidos da escuridão
para a luz do evangelho de Jesus Cristo."
No mesmo instante a minha alma foi retirada do meu corpo. Subi com Jesus e sai
do meu quarto para o céu. Eu sabia tudo que estava acontecendo comigo. Eu vi meu marido e
os meus filhos dormindo em nossa casa, lá embaixo.
Foi como se eu tivesse morrido e o meu corpo tivesse ficado para trás na cama,
enquanto que o meu espírito subia com Jesus pelo telhado da casa. Parecia como que todo o
telhado tivesse sido levantado e eu pudesse ver a minha família dormindo em suas camas.
Senti o toque de Jesus quando Ele disse: "Não tenha medo, eles ficarão protegidos.".
Ele conhecia os meus pensamentos.
Vou usar de toda a minha habilidade para lhes contar, passo a passo, tudo o que
vi e senti. Algumas coisas eu não entendi. O Senhor Jesus disse-me o significado da maioria
delas, mas algumas coisas Ele não me disse.
Eu sabia então e sei agora, que aquelas coisas estavam realmente acontecendo, e que só
Deus podia ter me mostrado. Louvado seja o Seu Santo nome.Gente, creia era mim, o inferno é
real. Fui levada lá muitas vezes em Espírito, durante a formação deste relato.
Logo estávamos bem alto nos céus. Me virei e olhei para Jesus. Ele estava cheio de glória e
poder e uma paz tremenda emanava Dele. Ele tomou a minha mão e disse: "Eu a amo. Não tema
pois estou com você."
Neste momento começamos a subir cada vez mais no céu, e eu podia ver a Terra
embaixo. Saindo dela, espalhados em muitos lugares, haviam tubos girando ao redor de um ponto
central, e depois girando de volta novamente. Eles se movimentavam bem acima da terra e
pareciam um tipo sujo e gigantesco de colantes que se mexiam continuamente. Eles subiam de
todas as partes da terra. "O que é isto?" perguntei ao Senhor Jesus quando chegamos perto de um
deles.
"São os portões do inferno", disse Ele. "Nós entraremos no inferno por um deles."
Entramos imediatamente por um dos tubos, parecia por dentro um túnel que girava
ao redor e para trás, como uma crista de onda. Uma escuridão intensa desceu sobre nós, e com a
escuridão veio um odor tão horrível que tirou a minha respiração. Ao longo das laterais do túnel
haviam formas embutidas na parede, de cor cinza escura, que se moviam e gritavam quando
passávamos. Eu sabia sem Jesus me dizer, que eram seres diabólicos.As formas podiam se
mexer mas, ainda ficavam presas às paredes. Um cheiro horrível vinha deles, e eles berravam
para nós com os mais terríveis gritos. Eu senti uma força maligna, invisível movendo-se dentro dos
túneis.
Às vezes eu podia reconhecer as formas. Uma névoa suja encobria a maioria delas. "Senhor,
O que é isso?" Perguntei enquanto segurava firmemente a mão de Jesus.
Ele disse: "São espíritos malignos prontos para irem à Terra quando Satanás der as
ordens."
Enquanto descíamos por dentro do túnel, as formas malignas riam e nos chamavam. Elas
tentavam nos tocar, mas não conseguiam por causa do poder de Jesus. O ar era poluído e sujo, e só

a presença de Jesus é que evitou que eu gritasse naquele absoluto horror.
Ó, sim, todos os meus sentidos funcionavam - eu podia ouvir, cheirar, ver, sentir e até
experimentar o mal naquele lugar. Parecia que os meus sentidos tinham se tornados mais
perceptíveis. O cheiro e a sujeira quase que me adoeceram.
Gritos enchiam o ar quando chegamos perto da base do túnel. Gritos agudos subiam
pelo túnel, chegando até nós. Sons de todos os tipos enchiam o ar. Podia sentir que o medo, a
morte e o pecado estavam em volta de mim.O pior cheiro que já senti saturou o ar. Era o fedor
de carne em decomposição, e parecia estar vindo de todas as direções. Nunca na terra tinha sentido
um mal daquele ou ouvido tais gritos de desespero. Logo descobriria que eram os gritos dos mortos
e que o inferno estava cheio de seus prantos.
Senti uma rajada maléfica de vento e uma pequena força de sucção à nossa frente. Luzes
semelhantes a relâmpagos e luzes estroboscópicas penetravam na escuridão ameaçadora,
projetando sombras cinzentas nas paredes. Eu mal podia reconhecer a forma de alguma coisa na
minha frente. Recuei em estado de choque quando percebi que era uma serpente enorme se
mexendo adiante de nós. Enquanto eu continuava a olhar, vi que aquelas cobras repulsivas estavam
se arrastando por toda a parte.
Jesus disse-me: "Logo entraremos na perna esquerda do inferno. À nossa frente você
verá muitas amarguras, pesares comoventes e horrores indescritíveis. Fique perto de Mim, pois Eu
lhe darei a força e a proteção enquanto atravessamos o inferno."
"As coisas que você está para ver são um aviso", Ele disse. "O livro que você vai escrever
salvará muitas almas do inferno. O que você está vendo é real. Não tema, porque estarei com
você."
Depois de muito tempo, o Senhor Jesus e eu estávamos no fundo do túnel. Pisamos
para fora, no inferno. Tentarei da melhor maneira possível, transmitir o que vi na mesma
ordem que Deus me deu.
Até onde eu podia enxergar, à nossa frente, haviam objetos voando sendo atirados de um
lado para o outro. Gemidos e gritos deploráveis saturavam o ar. Mais à frente eu vi uma luz turva,
e começamos a caminhar em direção à ela. O caminho era uma imundície empoeirada e seca. Logo
estávamos na entrada de um pequeno túnel escuro. Não consegui passar algumas coisas para o
papel, por serem horríveis demais para descrever. O medo do inferno podia ser sentido, e eu sabia
que se eu não estivesse com Jesus, não teria voltado. Na composição deste livro, algumas coisas
que eu vi, não compreendi, mas o Senhor conhece todas as coisas, e Ele ajudou-me a entender
muito do que eu vi.
Devo adverti-los — não vá para aquele lugar. É um lugar horrível de tormentos, de dores
excruciantes e de sofrimento eterno. A sua alma sempre estará viva, pois ela vive para sempre. É o
seu eu real, a sua alma, que irá para o céu ou para o inferno.
Para aqueles que acham que o inferno é aqui — bem, você está certo — É! O Inferno é
aqui no centro da terra, e lá há almas atormentadas dia e noite. Não há festas no inferno. Não há
amor. Não há compaixão. Não há descanso. É somente um lugar de sofrimento além do que você
possa imaginar.

2 A Perna Esquerda do Inferno
Na perna esquerda do inferno existem muitos fossos. Este túnel se ramifica para
outras partes do inferno, porém passaremos algum tempo na perna esquerda primeiro." - disse
Jesus.
"Estas coisas que você verá ficarão sempre com você. O mundo precisa conhecer sobre a
realidade do inferno. Muitos pecadores e até mesmo alguns dentre o Meu povo não acreditam que
o inferno seja real. Você foi escolhida por Mim para revelar estas verdades a eles." Tudo o que Eu
vou lhe mostrar sobre o inferno, todas as coisas, são reais e verdadeiras.
Jesus se apresentou a mim na forma de uma luz brilhante,mais brilhante do que o
sol. A forma de um homem estava no centro daquela luz. Às vezes eu via Jesus como um
homem, mas às vezes Ele se apresentava em forma de espírito.
Ele falou de novo: "Filha, quando Eu falo, o Pai fala. O Pai e Eu somos um.
Lembre-se sempre de amar a Deus acima de tudo. Agora vem e segue-Me."
Enquanto caminhávamos, espíritos malignos fugiam da presença do Senhor. "Ó Deus, Ó
Deus," clamei. " o que é que vem agora?"
Como disse antes, eu tinha todos os meus sentidos aguçados no inferno. Todos
aqueles que estão no inferno conservam também os seus sentidos. Os meus estavam aguçados.
Havia medo por toda a parte e perigos inexpressáveis ocultavam-se em redor. Cada passo que eu
dava era pior do que o anterior.
Haviam entradas do tamanho de pequenas janelas, abrindo e fechando
rapidamente, na parte superior do túnel. Os gritos enchiam o ar enquanto criaturas diabólicas
voavam por nós, para cima e para fora das entradas do inferno. Logo chegamos ao final do túnel.
Eu tremia de pavor por causa do perigo e do terror que nos cercava.
Eu era bastante grata pela proteção de Jesus. Eu louvava a Deus pelo Seu grande poder
em nos proteger, até mesmo nas sepulturas do inferno. Mesmo com aquele escudo de proteção, eu
ficava pensando; "não a minha vontade, Pai, mas que a Tua seja feita".Olhei para meu corpo.
Pela primeira vez notei que eu estava em forma de espírito, e a minha forma tinha o meu
aspecto. Eu imaginava o que viria depois.
Jesus e eu saímos do túnel para um caminho com amplos espaços de terra de cada lado.
Haviam buracos de fogo por toda parte, até onde os olhos podiam alcançar. Os buracos tinham um
metro e meio de largura por um metro de profundidade e tinham a forma de uma bacia. Jesus disse:
"Há muitos buracos como esses na perna esquerda do inferno. Vem, Eu lhe mostrarei alguns
deles."
Fiquei ao lado de Jesus no caminho e olhei para dentro de um dos buracos. Havia
enxofre incrustado no lado do buraco que se incandescia como carvão em brasa. No centro
dele havia uma alma perdida, que tinha morrido e ido para o inferno. Um fogo começou no fundo
do buraco, subiu e envolveu aquela alma perdida em chamas. Num determinado momento o fogo se
apagava e ficavam as brasas mas, de repente, ele se reativava.

Olhei e percebi que aquela alma no buraco estava engaiolada dentro de uma
forma de esqueleto. "Meu Deus", clamei, "o Senhor não pode tirá-los dali?" Como era
horrível a visão, aquela alma poderia ter sido eu. Eu disse: "Senhor, como é triste ver e saber que
tem uma alma viva ali dentro".
Ouvi um grito do centro do primeiro buraco. Vi uma alma em forma de esqueleto,
gritando: "Jesus, tenha misericórdia!""Ó, Senhor", falei. Era uma voz de mulher. Olhei para ela
e quis arrancá-la do fogo. Aquele quadro partiu o meu coração.
Uma forma de esqueleto de mulher, com uma névoa cinzenta e suja, estava falando
com Jesus. Em pânico, escutei o que ela dizia. Haviam pedaços da sua carne em decomposição
pendurados em seus ossos e, enquanto queimavam, caiam no fundo do buraco. No lugar dos olhos,
haviam somente buracos vazios. Ela não tinha cabelos.
O fogo começava nos seus pés em pequenas chamas e crescia quando subia e cobria o seu
corpo. A mulher parecia estar se queimando constantemente, mesmo quando as chamas eram
somente brasas. Lá do fundo dela vieram gritos e berros desesperados para Jesus: "Senhor, Senhor,
eu quero sair daqui."
Ela tentava alcançar Jesus. Olhei para Jesus, e havia profunda compaixão na Sua face.
Jesus me disse: "Minha filha, você está aqui Comigo para que o mundo saiba que o resultado do
pecado é a morte e que o inferno é real."
Olhei de novo para a mulher e vermes rastejavam para fora dos ossos do seu
esqueleto. "Eles não eram atingidos pelo fogo". Jesus disse: "ela tem consciência deles e sente
todos esses vermes por dentro dela."
"Deus, tenha misericórdia", gritei, enquanto o fogo chegava ao seu clímax e aquela
queima horrível começava de novo. Muitos gritos e soluços profundos sacudiam a forma daquela
mulher-alma. Ela estava perdida. Não havia saída. "Jesus, por que ela está aqui?", perguntei quase
sem voz porque estava com muito medo.Jesus disse: "Vem."
O caminho onde estávamos era tortuoso, serpeando-se entre aqueles buracos de fogo, tão
longe quanto podia eu enxergar. Os gritos dos mortos vivos, mesclados aos lamentos e aos gritos
repugnantes, chegavam aos meus ouvidos de todas as direções. Não havia momentos de
tranqüilidade no inferno. O cheiro dos mortos e de carne em decomposição empestavam o ar.
Chegamos ao próximo buraco. Dentro deste buraco, que era do mesmo tamanho do outro,
havia uma forma de esqueleto. Uma voz de homem gritou de lá de dentro. "Senhor, tenha piedade
de mim!" Só quando eles falavam é que eu podia distinguir se era homem ou mulher.
Um choro copioso e de gemidos vinham deste homem. "Eu me arrependo Jesus.
Me Perdoe. Tire-me daqui. Eu estou neste lugar de sofrimento há muitos anos. Eu lhe
suplico, Tire-me daqui!". Soluços enormes sacudiam o seu pobre esqueleto enquanto ele implorava:
"Por favor, Jesus, Tire-me daqui" Olhei para Jesus e vi que Ele também estava chorando.
"Senhor Jesus", gritava o homem do buraco em chamas, "Será que eu já não sofri o
bastante? Já se passaram quarenta anos desde a minha morte."
Jesus disse: "Está escrito, O justo viverá pela fé. Todos os escarnecedores e incrédulos
terão o seu lugar no lago de fogo. Você não acreditava na verdade. Muitas vezes o meu povo foi
enviado para mostrar-lhe o caminho, mas você não os escutou. Você riu deles e recusou o

Evangelho. Apesar de Eu Ter morrido na cruz por você,você zombou de Mim e não se arrependeu
de seus pecados. Meu Pai lhe deu várias oportunidades para salvar-se. Se você ao menos tivesse
ouvido!", Jesus chorou.
"Eu sei, Senhor, eu sei!", gritou o homem. "Mas, estou arrependido agora."
"E muito tarde", disse Jesus. "O julgamento já foi feito."
O homem continuou: "Senhor, algumas pessoas da minha família acabarão vindo
para cá, porque também não se arrependerão. Por favor, Senhor, deixe-me ir dizer a eles que
devem se arrepender de seus pecados enquanto eles ainda estão na terra. Não quero que eles
venham para cá."
Jesus respondeu: "Eles têm pregadores, professores e pastores — todos ministrando o
Evangelho. Esses falarão a eles. Eles também têm as vantagens dos modernos meios de
comunicação e muitos outros meios para aprenderem de Mim. Eu enviei obreiros para que eles
possam crer e serem salvos. Se eles não acreditarem no Evangelho, tampouco serão convencidos,
mesmo que alguém se levante dos mortos."
Nessa hora, o homem ficou muito zangado e começou a blasfemar. Palavrões e
Blasfêmias saíram dele. Eu olhava horrorizada quando as chamas subiam, e a sua carne morta, em
decomposição, caía à medida que ia queimando. Dentro da carcaça morta daquele homem, eu vi a
sua alma. Parecia uma névoa suja e cinzenta que enchia o interior do seu esqueleto.
Virei para Jesus e gritei: "Jesus, Como é horrível!"Jesus disse: "O inferno é real e o
julgamento também é real. Eu amo muito a todos, minha filha! Este é só o começo das coisas
chocantes que Eu tenho que lhe mostrar. Há muito mais para ver."
"Diga ao mundo em Meu nome que o inferno é real, e que os homens e as mulheres
devem arrepender-se dos seus pecados. Vem e siga-Me. Temos que continuar."
No outro buraco havia uma mulher pequena que parecia ter cerca de oitenta anos.
Não sei como eu sabia a sua idade, mas eu sabia. A pele soltava dos ossos por causa da chama
incessante, e somente ficavam os ossos com aquela alma de névoa cinzenta dentro. Logo só haviam
os ossos e os vermes deslizando por dentro, os quais o fogo não podia queimar.
"Senhor, como é horrível! Eu gritei. Não sei se vou conseguir continuar, porque isto é
terrivelmente além do que se pode imaginar. Até onde os meus olhos podiam enxergar, haviam
almas se queimando nos buracos de fogo."
"Minha filha, é por isso que você está aqui", Jesus respondeu. "Você deve conhecer e dizer
a verdade sobre o inferno. O céu é real! O inferno é real! Vem, devemos continuar."
Olhei de novo para a mulher e vi que o seu choro era triste. Enquanto eu a
observava, ela colocou as suas mãos esqueléticas juntas como se fosse orar. Não pude me
conter e chorei. Eu estava em forma de espírito,e estava chorando. Eu sabia que as pessoas
no inferno sentiam essas coisas também.
Jesus conhecia os meus pensamentos e disse: "Sim, filha, eles sentem." Quando as
pessoas vêm para cá, elas conservam os mesmos sentimentos e pensamentos de quando estavam
na terra. Elas se recordam das suas famílias e amigos, e de todas as vezes que tiveram a chance de
se arrependerem mas recusaram. Se elas tivessem pelo menos crido no Evangelho e se arrependido,

antes que fosse tarde demais!"
Olhei para a velha de novo, e dessa vez notei que ela só tinha uma perna e parecia
que haviam cavidades perfuradas nos ossos do seu quadril. Perguntei a Jesus o que era aquilo.
Ele disse: "Filha, quando ela estava na terra, teve câncer, o que lhe provocava dores
intensas. Foi feita uma cirurgia para salvar a sua vida. Ela virou uma mulher amarga por muitos
anos. Muitas pessoas vinham orar por ela e lhe dizer que Eu poderia curá-la. No entanto ela dizia:
"Deus fez isto comigo", e não se arrependeu e nem tampouco creu no Evangelho. Ela até chegou a
Me conhecer uma vez, mas com o tempo ela passou a me odiar.
"Ela dizia também que não precisava de Deus e não queria que Eu a curasse." Contudo
mesmo assim eu lutava com ela, ainda queria ajudá-la, curá-la e abençoá-la. Mas ela Me deu as
costas e Me amaldiçoou. Ela disse que não Me queria. O Meu Espírito pleiteava com ela, mesmo
depois que ela Me deu as costas, Eu ainda tentei chegar-Me a ela pelo Meu Espírito, porém ela não
Me escutava. Até que finalmente ela morreu e veio para cá.A velha senhora gritou para Jesus:
"Senhor, perdoe-me agora, por favor! Eu sinto muito por não haver me arrependido
enquanto estava na terra". Soluçando compulsivamente ela clamou a Jesus: "Se eu tivesse me
arrependido antes que fosse tarde demais! Senhor, tire-me daqui. Eu o servirei. Eu serei boa. Será
que já não sofri o bastante? Por que esperei até que fosse tarde demais? Ó, Por que esperei até que
o Seu Espírito parasse de se empenhar comigo?"
Jesus disse a ela: "Você teve uma chance atrás da outra para se arrepender e Me servir." A
tristeza estava estampada em toda a face de Jesus quando nos afastamos.
Enquanto observava a velha chorar, perguntei: Senhor, o que vem agora?".
Eu podia sentir o medo ao nosso redor. Sofrimento, gritos de dor e uma atmosfera
de morte por toda parte. Jesus e eu caminhávamos com tristeza e pena para o próximo
buraco. Somente pela Sua Força é que eu ainda podia continuar. Ainda bem longe eu podia ouvir
os gritos de arrependimento daquela mulher. Se ao menos houvesse alguma coisa que eu pudesse
fazer por ela, pensei. Pecador, não espere até que o Espírito de Deus cesse de lutar com você!
Em outro buraco havia uma mulher de joelhos, como se estivesse procurando
alguma coisa. Sua forma esquelética também estava cheia de buracos. Os seus ossos estavam à
mostra, e o seu vestido rasgado pegava fogo. Sua cabeça era calva e só haviam buracos no lugar
dos olhos e do nariz. Um foguinho rodeava seus pés quando ela estava se ajoelhando, ela
arranhava os lados de enxofre do buraco. O fogo aderia às suas mãos e a carne morta continuava a
cair, enquanto ela cavava.
Soluços convulsivos a sacudiam. "Ó Senhor, Ó Senhor", ela gritava, "quero sair daqui."
Enquanto observávamos ela finalmente chegou ao topo do buraco com seus pés. Achei que ela iria
sair quando um demônio enorme, com asas imensas que pareciam quebradas nas pontas,
penduradas pelos lados, correu até ela. Ele era preto-amarronzado e tinha pêlos por toda parte. Os
seus olhos ficavam bem atrás de sua cabeça, e era do tamanho de um grande urso grisalho. O
demônio avançou contra a mulher e a empurrava com toda a força de volta ao buraco e ao fogo.
Assisti a tudo horrorizada, enquanto ela caia. Fiquei com muita pena dela. Queria tomá-la e
agarrá-la em meus braços, e pedir a Deus que a curasse e a tirasse de lá.
Jesus leu os meus pensamentos e disse: "Minha filha, o julgamento já foi feito. Deus
já falou. Mesmo quando ela era uma criança, Eu a chamei várias vezes para que se arrependesse e
Me servisse. Quando ela tinha dezesseis anos, Eu fui a ela e lhe disse: "Eu a amo. Me dê a sua

vida, e siga-Me, porque Eu a chamei para um propósito especial". Eu a chamei a vida inteira, mas
ela não me escutava. Ela Me disse: "Algum dia eu Te servirei. Não tenho tempo para Ti agora.
Não tenho tempo, Não tenho tempo, tenho uma vida de alegrias. Não tenho tempo, Não tenho
tempo para Te servir Jesus, mas amanhã eu Te servirei". O amanhã nunca veio, porque ela esperou
demais.A mulher clamava a Jesus: "Minha alma está realmente atormentada. Não há saída.
Eu sei que eu quis o mundo ao invés do Senhor. Eu quis as riquezas, a fama e a fortuna, e
consegui. Eu podia comprar tudo aquilo que queria; Eu era a minha própria chefe. Eu era a mulher
mais bonita e a mais bem vestida de minha época. Eu tinha riquezas, fama e fortuna, mas não pude
trazê-las comigo na morte. Ó Senhor, o inferno é horrível, não tenho descanso noite e dia. Estou
sempre com dores e em tormento. Ajude-me, Senhor", ela clamava.
A mulher olhou para Jesus ansiosamente e continuou: "Meu amado Senhor, se
pelo menos eu tivesse Lhe ouvido! Vou sempre lamentar isso! Até me programei para
servi-Lo um dia — quando me sentisse preparada. Achava que o senhor estaria sempre lá, me
esperando. Mas como eu estava errada! Fui uma das mulheres mais desejadas do meu tempo por
causa da minha beleza. Eu sabia que Deus me chamava para me arrepender dos meus pecados. Ele
sempre me atraía com laços de amor, e achava que podia usar Deus como usei todos os outros. Ó
sim, usei Deus! Ele fez tudo para me convencer a servi-Lo, enquanto que o tempo todo, eu achava
que não precisava dEle. Ó, como eu estava errada! Satanás começou a me usar, e eu comecei a
servi-lo mais ainda. Finalmente eu passei a amá-lo mais do que a Deus. Amava o pecado e não me
voltava para Deus!"
"Satanás usava a minha beleza e o meu dinheiro, e todos os meus pensamentos eram
voltados para o nível de poder que ele podia me dar. Mesmo assim, Deus continuava a me chamar.
Mas eu sempre achava que poderia ser amanhã ou um outro dia. Até que um dia passeando de
carro, o meu motorista bateu numa casa, e eu acabei morrendo. Senhor,por favor me tira
daqui." Enquanto ela falava as suas mãos ossudas e os seus braços se estendiam a Jesus, e as
chamas continuavam queimando-a.
Jesus disse: "O julgamento já foi feito."
Lágrimas escorriam por sua face enquanto íamos para o próximo buraco. Eu chorava por
dentro vendo todos aqueles horrores do inferno. "Querido Senhor", Eu clamei, "o sofrimento é real
demais. Quando uma alma vem para cá, não há mais esperança, nem vida, nem amor. O inferno é
real demais!". Não há saída, pensei. Essa mulher deverá arder para sempre nessas chamas."
"O tempo está acabando", disse Jesus. "Voltaremos amanhã".
Amigo, se você está vivendo em pecado, se arrependa por favor. Se você já nasceu de novo
e deu as costas à Deus, se arrependa e volte para Ele agora! Viva para o bem e assuma a Verdade.
Acorde antes que seja tarde demais, e aí você passará toda a eternidade com o Senhor nos céus.
Jesus falou novamente: "O inferno tem um corpo (semelhante ao corpo humano)
deitado de costas no centro da terra. O inferno é como um corpo humano -muito grande e
com muitos aposentos de sofrimento."
"Lembre-se de dizer às pessoas na terra que o inferno é real. Milhões de almas já estão
aqui e muitas outras estão chegando todos os dias. No Grande Dia do Juízo Final, a morte e o
inferno serão lançados no lago de fogo e essa será a segunda morte."

3 A Perna Direita do Inferno
Não consegui dormir nem comer no dia seguinte de minha visita ao inferno. Eu revivia o
inferno todos os dias. Quando fechava os olhos, tudo o que eu conseguia ver era o inferno. Os
meus ouvidos não se fechavam aos gritos dos condenados ao inferno. Era como um programa de
televisão, eu revivia toda hora, todas aquelas coisas que tinha testemunhado no inferno. Todas as
noites eu estava no inferno e todos os dias eu me esforçava para achar as palavras certas, para
revelar ao mundo todo as coisas assustadoras que eu havia presenciado.
Jesus voltou a aparecer para mim e disse: " Minha filha, esta noite nós vamos à
perna direita do inferno. Não fique assustada porque Eu a amo e Estou consigo."A face do
Senhor estava triste, e os Seus olhos estavam cheios de muita ternura e de um profundo
amor. Apesar daqueles que estão no inferno estarem perdidos para sempre, eu sabia que Ele
ainda os amava e que os amaria por toda a eternidade.
"Minha filha", Ele disse, "Deus, o nosso Pai, deu a cada um o livre arbítrio, para que
escolha a quem servir a Ele ou a Satanás. Você vê, Deus não fez o inferno para o Seu povo.
Satanás engana a muitos, levando-os a segui-lo, mas o inferno foi feito para Satanás e seus anjos.
Não é o Meu desejo e nem o do Meu Pai, que qualquer um pereça." Lágrimas de compaixão
escorriam pela face de Jesus.
Ele começou a falar novamente: "Lembre-se das Minhas palavras nos dias por vir, quando
Eu mostrar-lhe o inferno, 'Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Agora, às vezes, vai até
parecer que Eu a abandonei, mas não farei isso. Também de vez em quando seremos vistos pelas
forças diabólicas e pelas almas perdidas. Não importa onde formos, fique tranqüila, e não tema em
Me seguir".
Fomos juntos. Eu seguia logo atrás dEle, chorando, havia chorado há dias, e eu não
conseguia tirar a presença real do inferno que estava diante de mim. Chorava mais por dentro. O
meu espírito estava muito triste.
Chegamos a perna direita do inferno. Olhando a minha frente, vi que estávamos
num caminho que era seco e queimado. Gritos cruzavam o ar imundo, e o fedor da morte estava
por toda parte. O odor era às vezes tão repugnante que me embrulhava o estômago. Havia trevas
por toda parte, a não ser pela luz que emanava de Cristo e dos buracos em chamas, que
pontilhavam a vista tão longe quanto eu podia enxergar.
De repente demônios de todos os tipos passavam por nós e soltavam grunhidos. Espíritos
demoníacos de todos os tamanhos e formas falavam entre si. À nossa frente, um demônio grande
dava ordens aos menores. Paramos para escutar, e Jesus disse: "Há também um exército invisível
de forças malignas que não vemos aqui — demônios como os espíritos malignos de doenças."
"Vão!", disse o demônio maior para os diabinhos e diabos. "Façam muita maldade.
Destruam lares e famílias. Tentem os crentes fracos, dêem instruções equivocadas e desviem tantas
pessoas quanto puderem. Vocês serão recompensados quando voltarem."
"Lembrem-se que devem ter cuidado com aqueles que aceitaram realmente a
Jesus como o seu Salvador. Eles têm o poder de expulsá-los. Vão agora por toda a Terra. Já
tenho muitos outros lá em cima e ainda há outros para serem enviados. Lembrem-se, nós somos

servos do príncipe das trevas e dos poderes do ar."
Nisso as forma malignas começaram a voar para cima e para fora do inferno. As portas
acima da perna direita do inferno se abriram e se fecharam rapidamente para deixá-los sair. Alguns
também subiram e saíram pelo túnel que descemos.
Tentarei descrever a aparência destes seres malignos: O que falava era muito grande, do
tamanho de um urso grisalho adulto, de cor marrom, com uma cabeça de morcego, e olhos
colocados bem atrás do rosto cabeludo. Os braços também eram cabeludos, e desciam ao longo
do seu corpo. Presas imensas saíam do cabelo da sua face.
Um outro era pequeno como um macaco, com braços compridos e com o corpo todo
peludo. Sua cara era pequena e tinha o nariz pontudo. Não consegui ver olhos em nenhum lugar do
seu rosto.
Ainda havia um que tinha um cabeção, orelhas grandes e um rabo comprido, e um
outro que era tão grande quanto um cavalo, com uma pele lisa. A visão desses demônios e dos
espíritos malignos, com fedor terrível que se desprendia deles, dava-me náuseas. Para onde eu
olhava só havia demônios e diabos. Os maiores desses demônios, eu ouvi do Senhor, recebia as
ordens diretamente de Satanás.
Jesus e eu descemos pelo caminho até chegarmos a um outro buraco. Gritos de dor e
lamentos inesquecíveis estavam por toda parte. Meu Senhor, o que vem depois? Pensei.
Passamos bem no meio dos seres malignos, que pareciam não nos ver, e paramos
diante de um outro buraco de fogo e enxofre. Neste buraco havia um homem de grande estatura.
Eu o ouvi pregando o evangelho. Olhei espantada para Jesus procurando uma resposta, já que Ele
sempre conhecia os meus pensamentos. Ele disse: "Este homem foi um pregador do Evangelho na
Terra e durante algum tempo ele falou a verdade e Me serviu."
Fiquei imaginando o que aquele homem estava fazendo ali no inferno. Ele tinha
mais de 1.80 m de altura e o seu esqueleto era de um cinza sujo, como de uma pedra
tumular. Partes de suas roupas ainda estavam penduradas nele. Indagava porque as
chamas tinham deixado estas roupas rasgadas e esfarrapadas, e não as tinham destruído
totalmente. Carne queimada ficava pendurada nele e o seu crânio parecia estar em chamas. Um
fedor horrível vinha dele.
Observava o homem com as suas mãos espalmadas, como se estivesse segurando um
livro e começasse a ler as Escrituras daquela bíblia imaginária. Lembrei-me de novo, do que Jesus
havia dito: "Você conserva todos os seus sentidos no inferno, e eles são mais aguçados".
O homem lia Escritura após Escritura e eu achei que aquilo era bom. Jesus disse para
aquele homem com muito amor em Sua voz: "A Paz, fique quieto." Imediatamente o homem parou
de falar e virou-se vagarosamente para olhar Jesus.
Eu via a alma do homem dentro daquela forma esquelética. Ele disse ao Senhor:
"Senhor, agora eu vou pregar a verdade a todas as pessoas. Agora Senhor, estou preparado para ir
e dizer as pessoas sobre este lugar. Sei que enquanto estava na terra eu não acreditava que
existisse o inferno, e nem acreditava que o Senhor estava voltando. Era isso o que as pessoas
queriam ouvir, e eu abri mão da verdade com os membros da minha igreja."
"Eu sei que eu não gostava de ninguém que fosse de uma raça ou de uma cor diferente, e

levei muitos a se afastarem do Senhor. Fiz minhas próprias regras sobre o céu, e sobre o certo e o
errado. Eu sei que levei muitos a se desviarem e a tropeçarem na Sua Santa Palavra, e ainda
peguei dinheiro dos pobres. Mas, Senhor, me tira daqui que eu farei tudo certo agora.
Eu já me arrependi. Eu amarei as pessoas de todas as raças e cores.
Jesus respondeu: "Você não só distorceu e deturpou a Santa Palavra de Deus, como
também mentiu dizendo que não conhecia a verdade. Os prazeres da vida foram mais importantes
para você do que a verdade. Eu o visitei e tentei fazê-lo voltar, mas você não escutava. Você
seguiu o seu próprio caminho e o seu senhor foi o pecado. Você conhecia a verdade, mas não se
arrependia ou se voltava para Mim. Eu estava lá o tempo todo. Esperei por você. Eu queria que
você se arrependesse, mas você nunca fez isso. Agora o julgamento já foi realizado."
Havia piedade na face de Jesus. Eu sabia que se aquele homem tivesse ouvido ao
chamado do Senhor, não estaria ali agora. Ó gente, por favor escute!
Jesus voltou a falar com o desviado: "Você devia ter dito a verdade, e teria levado
muitos à retidão com a Palavra de Deus, que diz que todos os infiéis terão parte no lago de fogo e
enxofre."
"Você conhecia o caminho da cruz. Você conhecia o caminho da retidão, Você sabia como
falar a verdade. Mas Satanás encheu o seu coração de mentiras e você caiu em pecado. Você
deveria ter realmente se arrependido com toda sinceridade, não só pela metade. A Minha Palavra é
verdadeira. Ela não mente. Agora é tarde, muito tarde". Nesse instante, o homem mostrou os
punhos a Jesus e o amaldiçoou.
Penalizados, Jesus e eu caminhamos para o próximo buraco. O pregador desviado
ainda amaldiçoava, com raiva de Jesus. Enquanto caminhávamos pelos buracos de fogo, as
mãos dos perdidos tentavam alcançar a Jesus, e com súplicas clamavam a Ele por misericórdia.
Suas mãos e braços eram ossudas, cinzentas, escurecidos pela queima — não havia carne viva ou
sangue, nenhum órgão, somente os moribundos e a morte. Chorava por dentro: "Ó terra se
arrependa. Senão, vocês virão para cá. Pare antes que seja tarde demais".
Paramos em outro buraco. Sentia muita pena de todos, a tal ponto que estava
fisicamente fraca e mal podia ficar em pé. Soluços enormes me sacudiam. "Jesus, estou muito
machucada por dentro!" eu disse.
De dentro do outro buraco, uma voz de mulher falou com Jesus. Ela estava no
centro das chamas, que cobriam todo o seu corpo. Os seus ossos estavam cheios de
vermes e de carne queimada. Com as chamas tremulando ao redor dela, Ela levantou
suas mãos para Jesus, chorando: "Jesus, deixe-me sair daqui! Eu lhe darei o meu coração agora
Jesus e contarei a todos sobre o seu perdão. Por favor, deixe-me sair!".
Jesus disse: "A Minha palavra é verdadeira e ela declara que todos devem se arrepender,
deixar os seus pecados e Me pedir para entrar em suas vidas, se eles não quiserem vir para este
lugar. Há perdão dos pecados pelo Meu sangue. Sou fiel e Justo, e perdôo. Todos aqueles que vêm
a Mim, não os lançarei fora."
Ele virou-se, olhou para a mulher e disse: "Se você tivesse Me escutado, vindo Comigo
e se arrependido, eu a teria perdoado."
A mulher perguntou: "Senhor, não tem como sair daqui?"Jesus respondeu bem
suavemente: "Mulher," Ele disse, "Foram-lhe dadas muitas oportunidades para o ar-

rependimento, mas você endureceu seu coração e não quis. Você sabia que a Minha Palavra
dizia que todas os fornicadores terão a sua parte no lago de fogo" (Apocalipse 21,8).
Jesus virou-se para mim e disse: "Esta mulher teve relações com muitos homens,
levando muitos lares a serem desfeitos. Apesar disso tudo, eu ainda a amava. Eu fui a ela, não para
condená-la, mas para salvá-la. Enviei muitos servos meus para falar com ela e ajudá-la a se
arrepender dos maus caminhos, mas ela não quis. Quando era ainda jovem a chamei, mas ela
preferiu continuar em pecado." Ela fez muita coisa errada, mas se ela tivesse voltado para Mim,
Eu a teria perdoado. Satanás entrou nela, e ela ficou fria, amarga e não perdoava os outros.
"Ela ia a Igreja só para pegar os homens, e quando os achava, os seduzia. Se pelo menos
tivesse se voltado para Mim, os seus pecados teriam sido lavados pelo Meu sangue. Uma parte
dela queria Me servir, mas você não pode servir a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Cada
indivíduo tem de escolher a quem vai servir."
"Senhor", clamei, "dá-me forças para continuar." Eu tremia da cabeça aos pés, por causa
dos horrores do inferno.
Jesus me disse: "Calma, aquieta-te".
"Ajude-me, Senhor", eu clamei. "Satanás não quer que saibamos a verdade sobre o
inferno. Nem no pior dos meus sonhos, eu imaginei que o inferno seria assim. "Querido
Jesus, quando é que tudo isso vai terminar?"
"Minha filha", Jesus respondeu: "Só o Pai sabe quando o fim chegará". Depois Ele falou
comigo de novo e disse: "Calma, aquieta-te." Então um poder tremendo veio sobre mim.
Jesus e eu caminhamos entre os buracos. Eu queria puxar todas aquelas pessoas
por onde eu passava, para fora dali, levá-las correndo aos pés de Jesus. Chorava muito por
dentro. Pensei comigo mesma que nunca desejaria ver os meus filhos ali.
Finalmente, Jesus virou-se para mim e disse calmamente: "Minha filha, vamos
para a sua casa agora. Amanhã a noite retornaremos a esta parte do inferno."
De volta a minha casa, chorei muito. Durante o dia eu me lembrava do inferno e
de todas as pessoas de lá. Eu falava a todos que encontrava no meu caminho, durante o dia,
sobre o inferno. Eu dizia-lhes que o sofrimento no inferno era muito além do que podíamos
imaginar.
Todo aquele que ler este livro deve, por favor, eu peço, arrepender-se dos seus
pecados. Clame a Jesus e peça a Ele que o salve. Clame por Ele hoje. Não espere até amanhã. O
amanhã pode não vir. O tempo está acabando rapidamente. Ajoelhe-se e limpe-se dos seus
pecados. Seja bom com o seu próximo. Pelo amor de Jesus, seja bom e perdoe uns aos outros.
Se você estiver zangado com alguém, o perdoe. Não há raiva tão grande, que valha a pena ir
ao inferno por causa dela. Seja compassivo como Cristo, que perdoa nossos pecados.
Jesus está pronto a nos receber se tivermos um arrependimento de coração, e permitirmos que o
Seu sangue nos purifique de todos os pecados. Amem os seus filhos, e o seu próximo como a si
mesmo.
O Senhor das Igrejas diz: "Arrependa-se e seja salvo."

4 Mais Buracos
Na noite seguinte Jesus e eu entramos de novo na perna direita do inferno. Vi,
como antes, o amor que Jesus tinha por aquelas almas perdidas no inferno, senti o Seu
amor por mim e por todos que estavam na terra.
"Filha", Ele disse a mim: "O desejo do Pai é que ninguém pereça. Satanás engana a
muitos e eles o seguem. Mas Deus é compassivo. Ele é um Deus de amor. Se esses tivessem
realmente se voltado para o Pai e se arrependido, Ele os teria perdoado". Uma imensa ternura
estava estampada no rosto de Jesus, enquanto Ele falava.
Caminhamos de novo entre os buracos em chamas e passamos por mais pessoas
atormentadas, como descrevi antes. "Meu Senhor, Meu Senhor, quantos horrores!" Eu
pensei. Eram almas e mais almas queimando! Ao longo do caminho, passamos por
muitas, muitas almas queimando no inferno.Por toda a estrada haviam mãos ardendo se
estendendo para Jesus. Onde a carne devia estar, só havia ossos, — uma massa cinzenta com carne
queimando e em decomposição. Dentro de cada forma esquelética tinha uma névoa de alma suja
cinzenta, vivendo para sempre dentro de um esqueleto seco. Eu podia ver pelos seus gritos, que
eles sentiam o fogo, os vermes, a dor e a desesperança. Seus gritos enchiam a minha alma de uma
dor tão grande, que nem posso descrever. Se eles pelo menos tivessem escutado, pensei, eles não
estariam ali.
Eu já sabia que todas as almas no inferno permaneciam com todos os seus sentidos, e eles se
lembravam de tudo aquilo que lhes foi dito. Eles sabiam que não havia saída, e que estavam
perdidos para sempre. Mesmo assim, sem esperança, eles ainda esperavam ao clamar a Jesus por
misericórdia.
Paramos no próximo buraco. Era exatamente igual a todos os outros, dentro havia uma
forma que, pela voz, era de mulher. Ela clamava a Jesus que a libertasse das chamas.
Jesus olhou para aquela mulher com amor e disse: "Enquanto você estava na Terra,
chamei-a para vir a Mim. Eu implorei que ajustasse o seu coração Comigo antes que fosse tarde.
Muitas vezes a visitei de madrugada, para falar do Meu amor. Eu insisti com você, Eu a amei e te
atraí a Mim pelo Meu Espírito.
'Sim, Senhor', você disse: 'eu O Seguirei', Os seus lábios diziam isso, mas o seu coração
não tinha essa intenção. Eu sabia onde estava o Seu coração. Mandei vários mensageiros para lhe
dizer que se arrependesse dos seus pecados e viesse a Mim, mas você não Me ouviu. Queria
usá-la para ministrar, para ajudar outros a me acharem. Eu a chamei, mas você nem Me ouviu e
nem se arrependeu dos seus pecados."
A mulher disse a Jesus: 'Você se lembra, Senhor, como eu ia à igreja e era uma boa
mulher. Eu entrei para a igreja. Eu era membro da Sua igreja. Eu sabia que a Sua chamada era
para a minha vida, e sabia que tinha que obedecer a essa chamada custe o que custasse, e isso eu
fiz!'
Jesus disse: "Mulher, você ainda está cheia de mentiras e de pecado. Eu a chamei mas
você não Me escutava. É verdade, você foi membro de uma igreja, mas ser membro de uma igreja

não a levou ao céu. Você tinha muitos pecados, dos quais nunca se arrependeu. Você levou outros
a tropeçarem na Minha Palavra. Você não perdoava os que a feriam. Você fingiu Me amar e Me
servir quando você estava com os crentes, mas quando você ficava longe deles, você mentia,
enganava e roubava. Você se deixou levar por espíritos sedutores e gostava de sua vida dupla.
Você sabia que o caminho era curto e estreito. "
Jesus continuou: "Você tinha uma língua ferina também. Você falava mal dos seus irmãos
e irmãs em Cristo. Você os julgava e se achava mais santa do que eles, enquanto o seu coração
estava cheio de pecados mais graves. Eu sabia que você não ouvia ao Meu doce Espírito de
compaixão. Você julgava as pessoas pelo seu exterior, sem levar em conta que muitas eram
crianças na fé. Você foi muito dura!
"Sim, você disse que Me amava com os lábios, mas o seu coração estava longe de Mim.
Você conhecia os caminhos do Senhor e os compreendia. Você brincava com Deus e Deus
sabe de todas as coisas. Se você tivesse servido a Deus com sinceridade, você não estaria aqui
hoje! Você não pode servir a Satanás e a Deus ao mesmo tempo."
Jesus virou para mim e disse: "Muitos nos últimos dias se desviarão da fé, dando
ouvidos a espíritos sedutores e servirão ao pecado. Saia do meio deles e fique bem longe. Não
caminhe com eles." Quando estávamos indo embora, a mulher começou a amaldiçoar e a xingar a
Jesus.
Havia uma outra forma esquelética em outro buraco. Eu sentia o fedor da morte bem
antes de chegarmos. Este esqueleto era semelhante aos outros. Fiquei imaginando o que esta alma
havia feito para estar ali, perdida e sem esperanças, sendo o seu futuro a eternidade neste lugar
terrível. Quando ouvia os choros das almas angustiadas, eu chorava também.
Ouvi uma mulher que falava com Jesus das chamas do buraco. Ela estava citando
a Palavra de Deus. "Querido Senhor", o que ela está fazendo aqui?" perguntei.
"Ouça", disse Jesus.
A mulher dizia: "Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser
por Ele. Jesus é a Luz do Mundo. Venha para Jesus e Ele te salvará ."
Quando ela falava, muitas das almas perdidas ao redor dela a escutavam. Alguns
blasfemavam e outros xingavam. Alguns a mandavam se calar. Outros ainda
perguntaram: "há realmente esperança?" "Ajude-nos, Jesus". Gritos de aflição enchiam o ar.Eu
não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia porque a mulher estava pregando o Evangelho
ali.
O Senhor leu os meus pensamentos e disse: "Filha, chamei esta mulher quando
ela tinha trinta anos, para pregar a Minha Palavra, e para ser uma testemunha do
Evangelho. Eu chamo pessoas diferentes com objetivos diferentes em Meu corpo. Mas
se um homem ou uma mulher, um rapaz ou uma garota não quiser o Meu Espírito, Eu me
afasto.
Sim, ela realmente atendeu ao meu chamado por muitos anos, e cresceu no
conhecimento do Senhor. Ela ouvia a Minha Voz, e fez muitas boas obras para Mim. Ela
estudava a Palavra de Deus, orava sempre e teve muitas das suas orações respondidas,
ensinou a muita gente o caminho da santidade. Ela era fiel em sua casa.

"Os anos se passaram, até que um dia, ela descobriu que o seu marido estava tendo um
caso com outra mulher. E apesar dele ter pedido perdão, ela ficou fria e não o perdoou, para salvar
o seu casamento. É verdade que o marido estava errado e que ele cometeu um pecado muito grave.
"Mas essa mulher conhecia a Minha Palavra. Ela sabia que tinha que perdoar, e
que há sempre uma saída em todas as tentações. O seu marido pediu que ela o perdoasse. Mas ela
recusou-se. Ao contrário, a raiva fincou raiz. A raiva cresceu por dentro dela. Ela não se voltava
para Mim. A cada dia ela ficava mais amarga e dizia em seu coração: 'aqui eu estou servindo a
Deus em tudo, e meu marido está por aí com outra mulher! Você acha que isso está certo?', ela
disse isso para Mim.
"Eu disse: 'Não, não está certo. Mas ele veio a você e se arrependeu, prometendo nunca
mais fazer de novo!""Eu disse a ela: 'Filha, olhe para dentro de si mesma, e verá que foi
você quem causou isto a você mesma.'
"Não fui eu, Senhor," ela disse: 'Eu sou a santa e ele é o pecador!.' Ela não Me ouvia.
"O tempo passou e ela parou de orar a Mim e de ler a Bíblia. Tornou-se uma pessoa
zangada não só com o seu marido, mas também com todos aqueles ao redor dela. Ela citava as
Escrituras, mas não perdoava seu marido.
"Ela não Me escutou e o seu coração ficou cada vez mais amargo, enchendo-se de pecados.
A idéia de assassinar seu marido crescia em seu coração, no lugar do amor. Um dia, na sua raiva,
ela matou o seu esposo e a outra mulher. Satanás então tomou total controle dela e ela se suicidou.
Olhei para aquela alma perdida, que tinha desistido de Cristo e condenado a sua
alma para sempre nas chamas e na dor. Eu a ouvi quando ela respondeu a Jesus: "Eu
vou perdoar agora, Senhor. Tire-me daqui, obedecerei agora. Você vê, Senhor, eu estou
pregando a sua Palavra agora. A qualquer hora os demônios virão me levar para me atormentar
mais ainda. Eles me torturarão por horas. Os meus sofrimentos serão piores por estar pregando a
Sua Palavra. Por favor, Senhor, eu lhe imploro que me tire daqui."
Chorei com a mulher no buraco e pedi ao Senhor para que eu tirasse toda a
amargura do coração. "Não deixe o ódio entrar no meu coração, Senhor Jesus," eu disse.
"Vem, vamos indo", disse Jesus.No buraco seguinte estava um homem envolto na
sua forma esquelética, clamando a Jesus: "Senhor," ele gritou, " ajude-me a entender porque
estou aqui."
Jesus respondeu: "Calma, aquieta-te. Você sabe porque você está aqui"
"Deixe-me sair e eu serei sempre bom", o homem implorou.
O Senhor disse a ele: "Mesmo no inferno, você ainda continua a mentir!"
Jesus virou- se para mim e disse: "Este homem veio para cá com vinte e três anos de
idade. Ele não ouvia o Meu Evangelho. Ele ouviu a Minha Palavra muitas vezes e foi
freqüentemente a Minha casa. Eu o chamei pelo Meu Espírito para a salvação, mas ele quis o
mundo e os seus prazeres. Ele gostava de beber e não atendeu ao meu chamado. Ele foi criado na
igreja, mas não se comprometia Comigo. Um dia ele Me disse: 'Um dia eu darei a Ti a minha
vida, Jesus' Mas este dia nunca chegou. Uma noite, depois de uma festa, ele sofreu um acidente de
carro e acabou morrendo. Satanás o enganou até o fim."

"Ele morreu instantaneamente. Ele não ouviu o Meu chamado. Outras pessoas também
morreram no acidente. A obra de Satanás é matar, roubar e destruir. Se ao menos ele tivesse me
escutado! Não é desejo de Meu Pai que alguém pereça. Satanás queria a alma deste homem, e ele a
destruiu pelo pecado, pelo descuido e pela bebida alcoólica. Muitos lares e muitas vidas estão
sendo destruídas a cada ano pelo álcool."Se as pessoas pudessem ao menos ver que os
prazeres do mundo são apenas passageiros! Se você vier para o Senhor Jesus, Ele o libertará da
bebida alcoólica. Clame a Jesus, Ele o ouvirá e o ajudará. Ele será seu Amigo. Lembre-se de que
Ele o ama, e de que tem o poder de perdoar os seus pecados.
Cristãos casados, Jesus adverte que vocês não devem cometer adultério. Desejar alguém do
sexo oposto, mesmo que você não cometa o ato, pode ser adultério no seu coração.
Jovens, fiquem afastados das drogas e dos pecados do sexo. Se você pecou, Deus o
perdoará. Basta clamá-Lo enquanto há tempo. Aconselhe-se com bons cristãos adultos, e fale com
eles sobre os seus problemas. Você ficará feliz por ter guardado o seus dias neste mundo, antes que
fosse tarde demais.
Satanás vem como se fosse um anjo de luz, para enganar o mundo. Não é nenhuma surpresa
que os pecados do mundo foram atraentes para este jovem, mesmo conhecendo a Santa Palavra de
Deus. É só mais uma festa, ele pensava, Jesus vai entender. Mas a morte não tem misericórdia. Ele
esperou demais.
Olhei para a alma daquele homem e me lembrei dos meus próprios filhos. "Ó Deus,
Que eles possam Te servir!" Eu sei que muitos de vocês que estão lendo este livro, têm os seus
queridos, talvez filhos, que você com certeza não quer que vão para o inferno. Fale a eles sobre
Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Diga-lhes que devem arrepender-se de seus pecados, que
Deus os perdoará e os fará santos.Os gritos daquele homem repercutiram dentro de mim
por dias. Jamais esquecerei os seus gritos de arrependimento. Eu me lembro da carne
pendurada e sendo queimada pelas chamas. Não posso me esquecer do cheiro da morte, do
apodrecimento, dos buracos onde haviam olhos, das almas sujas e cinzentas e dos vermes que
rastejavam através dos ossos. A forma do jovem homem levantou os seus braços em súplicas, em
direção a Jesus, enquanto nos afastávamos em direção ao próximo buraco.
"Senhor Jesus," eu orava: " dê-me forças para continuar".
Logo chegamos a um buraco onde estava uma mulher, que suplicava com toda a
sua alma, que Jesus a tirasse dali. 'Senhor,' Ela dizia: 'Não estou aqui há muito tempo? O
meu sofrimento é mais do que eu posso suportar. Por favor, Senhor, deixe-me sair!' Os soluços
sacudiam a sua forma e havia muita dor na sua voz. Eu sabia que ela estava sofrendo demais.
Eu disse: "Jesus, não há nada que Tu possas fazer?"
Jesus falou então àquela mulher: "Quando você estava na Terra," Ele disse, "Eu a chamei e
a convoquei para vir a Mim. Supliquei que endireitasse o seu coração Comigo, que perdoasse os
outros, que fizesse o certo, que fugisse do pecado. Eu até cheguei a visitá-la na madrugada, e a
chamei pelo Meu Espírito vez após vez. Você dizia com os seus lábios que me amava, mas o seu
coração estava longe de Mim. Você não sabia que nada pode ficar escondido de Deus? Você
enganou os outros,mas você não podia me enganar. Eu ainda enviei outros para dizer que você
deveria se arrepender, mas você não escutou. Você não ouvia, você não via, além disso os mandou
embora com raiva. Eu a coloquei num lugar onde você podia ouvir a Minha Palavra. Mas você não

deu o seu coração a Mim.
"Você não se arrependeu e nem ficou com vergonha do que você fazia. Você endureceu o
seu coração e se desviou de Mim. Agora você está perdida para sempre. Você devia ter Me
escutado."
Nesse instante, ela olhou para Jesus e começou a insultá-lo e a blasfemar a Deus. Senti
a presença de espíritos malignos e sabia que eram eles que estavam blasfemando e xingando. Como
é triste estar perdido para sempre no inferno! Resista ao diabo e ele fugirá de você.
Jesus disse: "Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar." Lucas
21,33.

5 O Túnel do Medo
Tentei me lembrar de todas as pregações que eu ouvi sobre o inferno, mas confesso que
nada do que escutei compara-se com as coisas tão terríveis que o Senhor me mostrou aqui. O
inferno é infinitamente pior do que qualquer coisa que possamos pensar ou imaginar. Me dói tanto
saber que as almas que estão agora no inferno, permanecerão lá pela eternidade. Não há como sair.
Estou determinada a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para salvar as almas
daqueles horrores. Devo pregar o Evangelho a todos que encontrar, porque o inferno é
um lugar assustador e este relato é totalmente verdadeiro. Vocês entendem o que eu estou dizendo?
Se os pecadores não se arrependerem e crerem no Evangelho, eles certamente acabarão ali.
Creia no Senhor Jesus Cristo e clame a Ele para salvá-lo do pecado. Leia os capítulos
3 e 14 do Evangelho de João e, por favor, leia este livro de capa a capa, para que você possa
entender mais sobre o inferno e o mundo vindouro. Ao ler, ore para que Jesus entre no seu coração
e lave os seus pecados, antes que seja tarde demais.
Jesus e eu caminhamos pelo inferno. O caminho era seco, rachado, queimado e de
um solo árido. Eu olhei para baixo para as fileiras de buracos que iam tão longe quanto podia ver.
Estava muito cansada. O meu coração e até o meu próprio espírito estavam quebrantados por tudo
que eu havia visto e escutado, e por saber que havia ainda mais para ver!
"Jesus, me dá a força para continuar," Eu clamava.
Como Jesus ia à frente, eu caminhava logo atrás dEle. Eu estava cheia de tristeza com
todas as coisas horríveis que eu tinha visto. Ficava imaginando se o mundo iria acreditar em mim.
Olhei à minha esquerda, à minha direita e atrás de mim — haviam buracos de fogo que iam tão
longe quanto podia enxergar. Eu estava cercada pelo fogo, pelas chamas e pelas almas queimando.
Gritei de puro terror. O horror e a realidade do que eu estava vendo eram maior do que podia
suportar.
"Ó terra, arrependa-se", gritei. Meu espírito era sacudido pelos soluços, enquanto caminhava
com Jesus. Imaginava o que vinha pela frente. Pensava no que a minha família e os meus amigos
estavam fazendo. Ó, como eu os amava! Lembro-me de como eu pequei antes de voltar para Jesus,
e dei graças a Deus por ter voltado antes que fosse tarde demais.

Jesus disse: "Nós estamos para entrar agora no túnel que nos levará para as entranhas do
inferno. O inferno tem a forma de um corpo humano, deitado no centro da terra. O corpo está
deitado de costas, com os braços e as pernas esticados. Assim como Eu tenho um corpo de crentes,
o inferno também tem um corpo de pecado e morte." Assim como o corpo de Cristo é formado
diariamente, o corpo do inferno também é."
No nosso caminho pelo túnel, passamos pelos buracos flamejantes, com os choros e os
gemidos das almas perdidas ecoando nos meus ouvidos. Alguns clamavam por Jesus enquanto nós
passávamos. Outros tentavam escalar e sair dos buracos de fogo, tentando alcançá-lO, mas não
conseguiam. Era muito tarde, muito tarde, o meu coração gritava.
O rosto de Jesus estava sempre com uma expressão desoladora enquanto
caminhávamos. Eu me lembro de olhar para os buracos de fogo, e me lembrava de quantas vezes
havíamos feito churrasco em nosso quintal, e de quando olhávamos os carvões queimando em
brasa, após ficarem ardendo por horas. Era muito parecido com o que eu estava vendo no inferno.
Eu me sentia tão agradecida quando entramos naquele túnel. Pensei que o túnel com
certeza não poderia ser tão ruim quantos os buracos. Mas como estava enganada!
Assim que entramos, comecei a ver cobras enormes, ratazanas e muitos espíritos
malignos, todos fugindo da presença do Senhor. As serpentes sibilavam e os ratos guinchavam.
Haviam muitos sons diabólicos. Víboras e sombras negras nos cercavam. Jesus era a única luz que
podia ser vista no túnel. Ficava juntinho d'Ele o máximo que eu podia.Haviam demônios e diabos
por todos os lados da caverna, todos eles se dirigiam para algum lugar acima e fora do túnel. Mais
tarde descobri que esses espíritos malignos estavam indo para a Terra executar as ordens de
Satanás.
Sentindo que eu estava com muito medo daquele lugar escuro, sujo e úmido, Jesus
disse: "Não tenha medo; logo chegaremos ao final deste túnel. Devo mostrar-lhe estas coisas. Vem,
siga-Me"
Cobras gigantescas deslizavam por nós. Algumas das cobras tinham quase um metro e
meio de diâmetro e oito metros de comprimento. Odores pesados, sujos, empestavam o ar e
espíritos malignos estavam por todo lugar.
Jesus falou: "Logo estaremos no ventre do inferno". Esta parte do inferno tem
cerca de vinte e oito quilômetros de altura e quase cinco quilômetros de comprimento em
círculo. Jesus me deu as medidas exatas.
Farei o melhor que eu puder para escrever e dizer o que eu vi e ouvi. Farei isto
para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a vontade de Deus seja feita.
Eu sabia que Jesus estava me mostrando todas estas coisas, para que eu pudesse
advertir os homens e as mulheres do mundo, a evitar o inferno a qualquer custo.
Querido, se você estiver lendo este livro e ainda não conhece a Jesus, pare agora mesmo, se
arrependa dos seus pecados, e convide-o a ser o seu Salvador.

6 Atividade no Inferno

Na nossa frente eu podia ver uma luz fraca e amarelada. Jesus e eu havíamos saído
do túnel do medo e agora estávamos num lugar elevado e sujo, divisando o ventre do inferno. Até
onde a minha vista alcançava, havia muita atividade acontecendo no centro (entranhas) do inferno.
Paramos e Jesus falou: "Vou levá-la pelas entranhas do inferno e vou lhe revelar muitas
coisas. Vem, siga-Me." Nós dois continuamos a caminhar.
Jesus disse: "Há muitas coisas terríveis a nossa frente. Elas não são frutos da imaginação
de alguém — mas são reais. Tenha a certeza de dizer aos seus leitores que os poderes demoníacos
são reais. Diz a eles também que Satanás é real, e que os poderes das trevas são reais.Mas
Diga-lhes que não se desesperem, porque se Meu povo, que se chama pelo Meu nome, se
humilhar, e orar, e buscar a Minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então Eu
ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. (2 Crônicas 7:14). Tão certo
quanto o céu é real — o inferno também é real."
Deus quer que você esteja a par do inferno e Ele quer salvá-lo desse lugar. Deus quer que
você saiba que você tem uma saída, e este caminho é Jesus Cristo, o Salvador da sua alma.
Lembre-se, só aqueles que tiverem seus nomes escritos no Livro da Vida do Cordeiro, serão salvos.
Chegamos à primeira atividade no ventre do inferno. Era à direita de onde nós entramos,
sobre uma pequena colina, num canto escuro do inferno.
Lembrei-me das palavras do Senhor quando Ele me disse: "Parecerá às vezes que
Eu a abandonei, mas não será assim. Lembre-se que Eu tenho todo o poder no céu e na terra.
Algumas vezes os espíritos malignos e as almas perdidas não nos verão, ou saberão que estamos
aqui. Não tema. O que você está para ver é real. Estas coisas estão acontecendo exatamente agora
e continuarão a acontecer, até que a morte e o inferno sejam lançados no lago de fogo."
Leitor, tenha a certeza de que o seu nome está escrito no Livro da Vida!
À nossa frente eu podia ouvir as vozes e os gritos de uma alma atormentada. Subimos uma
pequena colina e olhamos de lá. Uma luz alumiava o lugar, por isso, podia ver claramente. Eram
os gritos de um homem.
"Ouçam" disse Jesus: "O que você vai ver e ouvir é verdadeiro. Prestem atenção, vocês
ministros do Evangelho, porque estas declarações são fiéis e verdadeiras. Acordem, evangelistas,
pregadores e mestres da Minha Palavra, todos vocês que foram chamados para pregar o Evangelho
do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver em pecado, se arrependa ou perecerão da mesma forma."
Subimos cerca de cinco metros acima daquela atividade. Vi vultos pequenos,
vestidos de preto caminhando ao redor de um objeto parecido com uma caixa. Vendo
mais de perto, percebi que a caixa era um caixão e que os vultos que caminhavam ao redor
eram demônios. Era um caixão real, e haviam doze demônios marchando em volta dele. Eles
cantavam e riam ao marcharem. Cada um deles tinha uma lança afiada na sua mão, que enfiavam
no caixão por pequenos orifícios em fileira no lado de fora.
Havia uma sensação de muito medo no ar e eu tremia com o que via diante de mim.
Jesus conhecia os meus pensamentos porque Ele disse: "Filha, há muitos tipos
diferentes de sofrimentos para estas almas. Há um castigo bem maior para aqueles que pregaram o
Evangelho e depois voltaram ao pecado, ou para aqueles que não obedeceram ao chamado de Deus
para as suas vidas."

Ouvi um grito tão horrível que encheu o meu coração de aflição. "Não há esperança, não
há esperança!" ele dizia. O grito desesperado vinha do caixão. Era uma lamúria interminável de
remorso.
"Ó, como é horrível!" Eu disse.
"Venha", disse Jesus. "Vamos chegar mais perto."Logo após, Ele caminhou para onde
estava o caixão e olhou para dentro. Eu O segui e olhei também para dentro. Parecia que os
espíritos malignos não nos podiam ver.
Havia uma névoa suja e acinzentada, que permeava o caixão por dentro. Era a alma de um
homem. Enquanto eu olhava, os demônios espetavam suas lanças na pobre alma no caixão.
Jamais esquecerei o sofrimento daquela alma. Clamei a Jesus: "Tire-o dali,
Senhor." O tormento da sua alma era uma visão horrível. Se pelo menos ele pudesse se livrar.
Eu puxei a mão de Jesus e implorei que libertasse o homem daquele caixão.
Jesus: "Filha, Calma, aquieta-te."
Quando o Senhor falou, o homem nos viu. Ele disse: "Senhor, Senhor, me livra.
Tenha misericórdia." Olhei para baixo e vi uma poça de sangue. Havia uma alma diante dos
meus olhos. Dentro da alma havia um coração humano e o sangue jorrava dele. Os golpes das
lanças estavam literalmente dilacerando o seu coração.
"Ele é atormentado dia e noite", disse o Senhor. "Foi colocado aqui por Satanás e é ele
próprio quem o atormenta.
O homem gritava: "Senhor, agora eu pregarei o Evangelho verdadeiro. Eu falarei
sobre o pecado e sobre o inferno. Mas por favor, me ajude a sair daqui."
Jesus disse: "Este homem foi um pregador da Palavra de Deus. Durante algum
tempo ele Me serviu com todo o seu coração e levou muitas pessoas à salvação.Alguns dos
seus convertidos Me servem até hoje, mesmo muitos anos depois. As paixões da carne e a
falsidade das riquezas o desviaram. Ele deixou Satanás controlá-lo. Ele tinha uma grande igreja,
um belo carro e uma boa renda. Mas começou a roubar as ofertas da igreja. Ele começou a ensinar
mentiras. Enviei Meus mensageiros para dizer a ele que se arrependesse e pregasse a verdade como
revelada na Bíblia. Mas antes de morrer ele disse que o batismo do Espírito Santo era uma
mentira, e que aqueles que diziam ter o Espírito Santo eram hipócritas. Ele disse que mesmo um
bêbado poderia ir ao céu, sem precisar se arrepender."
"Ele disse também que Deus não manda ninguém para o inferno — que Deus é bom
demais para fazer isso. Fez com que muitas pessoas boas caíssem da graça do Senhor. Ele chegou
até mesmo a dizer que não precisava de Mim, porque ele era como um deus. Ele chegou até o
ponto de realizar seminários, ensinando esta falsa doutrina. Ele pisou na Minha Santa Palavra, mas
mesmo assim Eu continuei a amá-lo.
"Minha filha, é melhor nunca Me haver conhecido, do que Me conhecer e dar as costas,
deixando de servir a Mim", disse o Senhor..
"Se ao menos este homem tivesse Lhe escutado, Senhor!" Eu exclamei. Se ao
menos ele tivesse se importado com a sua alma e as almas dos outros."
"Ele não Me ouviu. Quando Eu o chamava, ele não Me ouvia. Ele amou a vida fácil. Eu o

chamei por diversas vezes ao arrependimento, contudo ele não voltou para Mim. Um dia ele
morreu e veio direto para cá. Agora Satanás o atormenta, por um dia ter pregado a Minha Palavra
e salvado muitos para o Meu reino. Este é o seu castigo."
Olhei para os demônios que continuavam a andar ao redor do caixão. O coração daquele
homem batia e sangue, sangue mesmo, escorria dele. Eu jamais esquecerei os seus gritos de dor e
de sofrimento.
Jesus olhou para o homem no caixão e disse: "O sangue de muitas almas perdidas está
nas mãos deste homem. Muitas delas estão sendo atormentadas aqui, agora." Eu e Jesus
continuamos a caminhar, com os nossos corações partidos.
Ao sairmos, vi um outro grupo de demônios se dirigindo ao caixão. Eles tinham cerca
de um metro de altura, vestiam roupas pretas com capuzes também pretos em suas cabeças. Eles
faziam turnos atormentando aquela alma, estavam vindo substituir os que lá estavam.
Fiquei pensando de como o orgulho em nós, às vezes nos leva a não reconhecermos os
nossos erros e pedirmos perdão. Nós não nos arrependemos e nem nos humilhamos, continuamos
como se só nós tivéssemos razão. Mas escute, alma, o inferno é real! Por favor, não vá para aquele
lugar!
Jesus e eu continuamos a andar e chegamos a uma pequena clareira, cheia de
pedras dispersas. Aqui e ali haviam muros baixos, todos feitos de terra e pedras. Uma
luz forte brilhava numa área do tamanho de um grande salão de festas.
Jesus disse: "Minha filha, olha as obras de Satanás." Foi isso o que vi e ouvi.
O som de uma linda música enchia o ar, e no meio do salão, numa pista de dança bem
iluminada, haviam cinco lindas mulheres dançando. Elas estavam em fila e se mexiam de acordo
com a música. Elas riam enquanto dançavam. Parecia um concurso de beleza -já que as mulheres
eram surpreendentemente elegantes. De fato eram tão atraentes que nem pareciam reais.
Pensei, como é que coisas tão bonitas podiam estar no inferno? As roupas que as mulheres
usavam eram lindas e muito caras. Elas pareciam princesas sem nenhuma falha. Tudo nelas
parecia perfeito. Eu imaginava o que elas estavam fazendo no inferno. Elas não pareciam más ou
pecadoras.
Porém percebi então, que elas estavam dançando de acordo com o movimento de um fogo, e
que as chamas subiam e desciam pelos seus corpos perfeitos. Elas riam quando as chamas
envolviam os seus corpos. Elas não se queimavam e nem sentiam dor alguma.
Eu vi quando de repente a música parou e o salão de festas ficou silencioso. A fila das
lindas mulheres parou e elas passaram a observar alguém que se aproximava. Uma presença
maligna empestou o salão - um mal tão grande que eu jamais havia sentido.
Vi então, as costas de uma pessoa misteriosa, envolta em sombras. Ele estava de costas
para mim, ele vestia um manto longo e uma capa preta. Haviam dois outros homens a seu lado,
mas também estavam de costas para mim e para Jesus. Eu sabia que eles não podiam nos ver.
"Observe", disse Jesus.
Eu sabia que aquela presença maligna era Satanás, já que agora aquelas lindas

mulheres começaram a se prostrar diante dele e a cantar: "Salve Satanás, Salve Sata nás!"
Satanás começou e a dizer: "Minhas filhas, vocês obedeceram as minhas ordens e agora
estão prontas para sair para a terra, para fazer a minha vontade. Vocês receberam os poderes das
trevas e têm todos os recursos do inferno para lhes dar cobertura no seu trabalho."
Satanás começou a rir perversamente e continuou: "Agora, só para lembrar a vocês do meu
poder, vou fazer uma demonstração do que acontecerá, caso não me obedeçam claramente."
Satanás agitou os seus braços sobre elas, que começaram a suplicar: "Ó, por favor, não,
Satanás, nós obedeceremos e cumpriremos o que você mandou. Por favor, Satanás, não nos
atormente." Mas Satanás não as escutou.
Vi, espantada, como os lindos corpos daquelas mulheres começaram a ficar
cinzentos, e a se transformarem em carne queimada do inferno. O que antes era perfeito em beleza,
agora ficaram nojentos de tanta feiúra. Os lindos corpos se desfizeram até que só ficou uma forma
repugnante de morte. Suas formas eram cheias de demônios e de espíritos malignos, serpentes
grandes e compridas saíam para fora dos seus estômagos e rastejavam por elas.
"O que significa isto?", perguntei. Jesus não me respondeu.
"Satanás, por favor, devolva-nos nossos lindos corpos", as mulheres imploravam. "Nós lhe
obedeceremos."Risadas encheram de novo o ar enquanto Satanás agita va os braços, e
aquelas formas horríveis tornaram-se novamente em lindas e atraentes mulheres.
"Ouçam-me e me obedeçam" disse Satanás a elas. "Façam tudo o que eu mandar e vocês
sempre conservarão seus lindos corpos. Agora olhem, que eu vou mostrar onde vocês farão as
minhas obras malignas."
Nessa hora, o homem que estava a esquerda de Satanás levantou o braço e uma luz
brilhante apareceu no muro a direita. No muro havia uma tela de cinema, que passava cenas do
cotidiano de vários lugares.
Satanás disse: "Vão a esses lugares, vivam e ajam como pessoas normais. Engane a muitos,
e desviem o maior número possível de pessoas de Deus. Estarei observando vocês, cada passo será
conhecido por mim. Cuidado para não serem pegos, porque estarei vigiando vocês.
Satanás levantou sua mão em direção a tela de cinema, e as cenas começaram a se mover.
Apareceu uma rua, uma boate, uma loja, uma padaria, uma loja de departamentos, um banco, um
casamento, uma venda de bugigangas, urna igreja e uma prefeitura. Eram todos lugares normais.
Satanás continuou mostrando na tela muitos outros lugares semelhantes a esses.
"Vocês enganarão e levarão muitos a se desviarem da verdade. Vocês irão a todas as partes
da terra, farão minha obra e voltarão com os relatórios. Se precisarem de ajuda, eu mandarei.
Vocês foram bem treinadas no uso dos poderes demoníacos. A sua missão é capturar almas. Vocês
podem atraí-las pela feitiçaria, com falsas religiões e seitas. Vocês podem levar os Cristãos mais
fracos a cair nos pecados da carne. Podem plantar sementes de dúvida sobre a verdade da
Palavra de Deus. Podem levar homens e mulheres a se desviarem do Evangelho de Jesus Cristo, e
se puderem, a destruí-los."
Uma estante alta foi trazida para Satanás, que tinha muitos papéis. Ele pegou alguns e
começou a ler muitas coisas para as mulheres. Algumas coisas eu entendi, mas outras não.

"Peguem uma alma por semana,". Satanás continuou: "Trabalhem com esta alma a
semana toda. Vou lhes dar três semanas para corromper uma única alma, depois disso vocês me
dão um relatório. Vocês não precisarão se preocuparem com nada, pois terão muita riqueza a sua
disposição. Lembrem-se que cada alma que vocês ganharem, por sua vez levará muitas outras para
mim. Trabalhem bem e eu as recompensarei. Mas se me desobedecerem, revelarei ao mundo as
suas verdadeiras identidades. Lembrem-se que vocês têm o poder de tomar a forma que desejar. Eu
as enviarei a qualquer lugar que você precisarem para ter sucesso. Agora vão e façam a minha
obra, e voltem dentro de um mês."
"Eu vencerei a Deus!", Satanás gritava, ao mesmo tempo que movia o seu braço de novo
e aquelas lindas mulheres começaram a subir em direção a Terra.
Eu olhei e só ficou o fogo no lugar onde elas estavam. Eu vi quando Satanás disse para os
dois homens que estavam com ele: "Olhem", e apontou para a parede com a tela nela. "Eu odeio a
Deus," ele disse, "e essas mulheres farão um bom trabalho para mim."
Lá na tela eu vi que aquelas lindas mulheres estavam agora nas cidades, lojas, igrejas e
bares - indo fazer a sua obra demoníaca. Elas eram espíritos sedutores, demônios do inferno
soltos na terra e as pessoas não sabiam que elas eram demônios.
Os poderes demoníacos são reais, pensei. Eles realmente estão aí fora, enganando quem
eles podem. Eles enganam, mentem, roubam para fazer um discípulo de Satanás.
A tela de cinema desapareceu de repente, e vi Satanás, junto com os dois homens
desaparecerem numa nuvem de fumaça.
Então vi Jesus me mostrar um relógio gigantesco, estendido por todo o mundo. E eu ouvi o
tique-taque. O ponteiro do relógio estava chegando perto da posição das doze horas, e o ponteiro
dos minutos circulava apressadamente até parar aos três minutos antes das doze. O ponteiro dos
minutos se movia furtivamente em direção a hora. Enquanto se movia, o tique-taque ficava cada
vez mais alto até que englobava toda a terra.

Deus falou como uma trombeta e a Sua voz soava como a de muitas águas. Ele
disse: "Escute e ouça o que o Espírito diz às igrejas," (Apoc. 2:7). "Fiquem prontos, porque numa
hora em que não pensem, Eu voltarei. Eu ouço o relógio bater. São doze horas. O Noivo veio para
buscar a Sua Noiva."

Vocês está pronto para a volta de Jesus, meu amigo? Ou você será como aqueles que dizem:
"Hoje não, Senhor!" Você clamará o nome dEle para ser salvo? Você dará o seu coração para Ele
hoje? Lembre-se, Jesus pode salvá-lo de todo o mal se você clamar hoje por Ele e se arrepender.
Ore por sua família e por seus amados, para que eles venham a Cristo antes que seja tarde demais.
Escute o que Jesus diz: "Eu a protegerei do mal. Eu a guardarei em todos os seus
caminhos. Eu salvarei você e os seus queridos. Clame hoje a Mim e viva."
Eu oro, com muitas lágrimas, que todos vocês que lêem este livro cheguem a Verdade
(Jesus), antes que seja muito tarde. O inferno é para toda a eternidade. Estou fazendo o melhor que
posso para lhe revelar tudo o que vi e ouvi. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. Ao ler o resto

deste livro, eu oro para que você se arrependa e aceite a Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal.
Eu ouvi o Senhor dizer: "E hora de ir. Voltaremos de novo amanhã."

7 As Entranhas do Inferno
Na noite seguinte, Jesus e eu voltamos novamente ao inferno. Entramos primeiro
numa grande área descoberta. Tão longe quanto eu podia ver, atividades malignas estavam
acontecendo. Um grande número delas estava centralizada ao nosso redor. Cerca de três metros de
distância de onde nós estávamos, percebi uma atividade estranha — estranha principalmente
porque muitas formas malignas e espíritos demoníacos corriam para dentro e para fora daquela
área.
A cena era como a de um filme de terror. Tão longe quanto eu podia ver havia almas
sendo atormentadas e o demônio e seus anjos trabalhavam sem parar. A semi-escuridão era
rompida com gritos de agonia e desespero.Jesus disse: "Filha, Satanás , é tanto o enganador na
terra como o torturador das almas no inferno. Muitos dos poderes demoníacos vistos aqui de vez
em quando, também sobem para a terra, para ferir, afligir e enganar. Vou te mostrar coisas que
jamais foram vistas tão detalhadamente. Algumas dessas coisas que você vê estarão acontecendo
agora, enquanto que outras ainda vão acontecer no futuro."
Olhei de novo para a frente. O chão era de um marrom claro, sem vida, sem grama ou
qualquer verde. Tudo estava morto ou morrendo. Alguns lugares eram frios e úmidos, enquanto
que outros eram quentes e secos. Sempre havia aquele cheiro fétido de carne em decomposição
misturado aos odores de carne putrefata, de lixo fedorento e de mofo.
"Satanás usa muitas armadilhas e truques para enganar o povo de Deus", Jesus disse.
"Durante as nossas viagens ao inferno, Eu vou lhe mostrar muitas dessas astúcias e truques
traiçoeiros do diabo."
Havíamos andado somente alguns poucos metros quando vi um objeto escuro, preto,
aproximando-se ameaçadoramente acima de nós. Parecia mover-se para cima e para baixo, se
contraindo e se expandindo, e cada vez que ele se movia desprendia um fedor horrível, até mesmo
mais forte do que os odores malcheirosos que empestavam o ar do inferno.
Vou tentar descrever o que vi, da melhor maneira possível. Enquanto esse objeto
preto, grande, suspenso, continuava a se contrair e se expandir, e a exalar odores repugnantes, vi
algo semelhante a chifres, de cor escura,saindo dele e subindo para dentro da terra. Percebi
então, que ele era um enorme coração preto e que havia muitas entradas para o seu interior. Tive
um pressentimento terrível.
Jesus, que conhecia os meus pensamentos, disse: "Não tenha medo. Este é o coração
do inferno e mais tarde nós o atravessaremos, mas agora precisamos ir ao bloco de celas do
inferno."
Esse bloco de celas ficava num círculo, nas entranhas do inferno. As celas tinham vinte e
sete quilômetros de altura. Olhei para cima e vi que havia um enorme fosso marrom entre as celas
e o fundo ou entranhas do inferno. Pareceu-me que o fosso tinha quase dois metros de

profundidade e fiquei imaginando como iria atravessá-lo. Mal eu tinha acabado de pensar e já
estávamos em uma saliência, junto a primeira fileira de celas. A saliência funcionava como um
caminho em torno das celas, e também eram um excelente lugar para se olhar para o centro do
inferno.
Jesus disse: "Essas coisas são fiéis e verdadeiras. A morte e o inferno irão um dia ser
jogados no lago de fogo. Até lá, o inferno permanecerá aqui. Essas celas continuarão aqui, cheias
de almas perdidas, atormentadas e sofredoras.
"Eu dei a minha vida para que você não venha para cá. Sei que estes horrores são reais,
mas a misericórdia do Meu Pai também é muito real. Se você O permitir entrar, Ele o perdoará.
Invoque-O em Meu nome hoje."

8 As Celas no Inferno
Jesus e eu ficamos em pé numa das saliências da primeira fileira de celas. A saliência
tinha cerca de um metro e meio de largura. Olhei para cima e tão longe quanto podia enxergar,
haviam outras saliências dispostas em um círculo enorme, que parecia um buraco gigante. Além da
saliência ou caminho, haviam celas que foram cavadas dentro da terra. Eram como celas de prisão,
todas enfileiradas, separadas apenas por um pouco mais de meio metro de terra.
Jesus disse: "Este bloco de celas tem cerca de vinte e sete quilômetros de altura,
começando no fundo do inferno. Aqui nestas celas estão muitas almas que estiveram na feitiçaria
ou no ocultismo. Algumas foram bruxas, médiuns, traficantes de drogas, adoradores de ídolos ou
pessoas más com espíritos familiares. Estas almas foram as que fizeram as piores abominações
contra Deus - muitas delas estão aqui há centenas de anos. Estes são aqueles que nunca se
arrependeram, sobretudo aqueles que enganaram as pessoas e as afastaram de Deus.
Essas almas fizeram muita maldade contra o Senhor e o Seu povo. O mal e o pecado
eram o seu amor e a sua paixão."
Enquanto seguia o Senhor pelo caminho, olhei para baixo, para o centro do
inferno, onde a movimentação era maior. Uma luz tênue espraiava pelo centro constantemente,
o que permitiu-me ver o movimento de muitas formas. Haviam celas a nossa frente até onde eu
podia enxergar.
Pensei comigo mesma que o tormento nas celas, com certeza não poderia ser mais
horrível do que nos buracos. Ao nosso redor eu ouvia os choros, os lamentos e os berros dos
condenados nas celas. Comecei a me sentir muito mal. Uma tristeza enorme invadiu o meu
coração.
Jesus disse: "Filha, Eu não permiti que você ouvisse estes gritos até hoje. Mas agora Eu
quero lhe mostrar como Satanás vem para roubar, matar e destruir (João 10.10). Aqui no inferno
há diferentes formas de tormentos para cada alma. Satanás administra este tormento até o dia do
julgamento, até que a morte e o inferno sejam lançados no lago de fogo. Às vezes também um lago
de fogo surge no inferno."
A medida que caminhávamos pela saliência, os sons ficavam mais altos. Grandes gritos
vinham de dentro das celas. Quando eu caminhava para ficar mais perto de Jesus, Ele parou na

frente da terceira cela. Uma luz brilhante iluminava o interior da cela. Na cela estava uma mulher
velha sentada numa cadeira de balanço, balançando-se e chorando copiosamente. Não sei porque,
mas fiquei chocada em ver que esta mulher era uma pessoa de verdade, com um corpo.
A cela estava completamente vazia, a não ser pela mulher e a cadeira de balanço. As
paredes eram feitas de uma argila clara e de lama, moldadas na terra. A porta cobria toda a frente
da cela. Era feita de um metal escuro com barras de metal e uma fechadura. Já que as barras de
ferro eram bem separadas, Jesus e eu tínhamos uma visão quase ilimitada de toda a cela.
A velha mulher tinha uma cor acinzentada - carne misturada com uma cor
cinzenta. Ela balançava-se para frente e para trás, e enquanto ela se balançava, lágrimas rolavam
por sua face. Eu via pela sua expressão agonizante que ela estava sentindo muita dor, e sofrendo
algum tormento invisível. Eu ficava imaginando do que ela foi acusada para estar ali aprisionada.
Subitamente, bem diante dos meus olhos, a mulher começou a mudar de forma primeiro para um homem muito velho, depois para uma jovem mulher, depois para uma mulher de
meia idade e, finalmente, voltou para a forma da velha senhora que havia visto no início. Em
estado de choque, eu a via passar por essas mudanças uma após outra.
Quando ela viu Jesus, gritou: "Senhor, tenha piedade de mim. Deixe-me sair
daqui deste lugar de tormentos!" Ela se inclinou para frente e tentou alcançar Jesus, mas
não conseguiu. As transformações continuavam. Até mesmo as suas roupas mudavam, de modo
que ela se vestia como um homem, depois como uma garota, depois como uma mulher de meia
idade e de novo como uma velha senhora. Todas essas mudanças pareciam levar somente
alguns minutos.
Perguntei a Jesus: "Por que, Senhor?"
Ela gritou de novo: "Ó Senhor, me tira daqui antes que eles voltem." Ela agora estava na
frente da cela, apertando as barras com os punhos cerrados, dizia: "Eu sei que o Seu amor é real!
Eu sei que o Seu amor é verdadeiro! Deixe-me sair daqui!" Então, enquanto ela gritava de terror, vi
que alguma coisa estava começando a rasgar a carne de seu corpo.
"Ela não é o que aparenta ser", disse o Senhor.
A mulher voltou a sentar-se na cadeira e recomeçou a balançar-se. Mas agora só o seu
esqueleto estava sentado na cadeira de balanço — um esqueleto com uma névoa suja no seu
interior. O que era um corpo vestido poucos minutos antes, agora havia se transformado em ossos
queimados e enegrecidos, com buracos vazios no lugar dos olhos. A alma da mulher se lamentava e
clamava a Jesus em arrependimento. Contudo já era muito tarde.
"Lá na Terra," disse Jesus, "esta mulher foi uma feiticeira e uma adoradora de Satanás. Ela
não só praticou a feitiçaria, como a ensinou para outros. A sua família praticava a magia negra
desde quando ela era criança. Eles amaram mais a escuridão do que a luz.
"Muitas vezes", disse o Senhor, "Eu a chamei ao arrependimento. Ela zombou de
Mim e disse: 'Gosto de servir a Satanás e continuarei a servi-lo'. Ela rejeitou a verdade e não se
arrependeu do seu mal. Ela desviou muitas pessoas do Senhor, algumas estão agora no inferno com ela. Se ela tivesse se arrependido, Eu a teria salvo, como também muitos de sua família,
mas ela não quis me ouvir.
"Satanás levou esta mulher a acreditar que ela receberia um reino só para ela, como uma

recompensa por servi-lo. Ele lhe disse que ela nunca morreria, porque teria uma vida eterna com
ele. Ela morreu louvando a Satanás, chegou aqui e pediu a ele o reino dela. Satanás , o pai da
mentira, riu na sua cara e disse: 'você acha que eu iria dividir o meu reino com você? Este é o seu
reino.' E a trancou nessa cela, atormentando-a dia e noite.
"Na terra, esta mulher ensinou a muitos feiticeiros, tanto feiticeiros da magia
negra como feiticeiros da magia branca, a fazerem bruxaria. Um dos seus truques era se
transformar de uma mulher jovem para uma mulher de meia idade, depois para uma
mulher idosa - até mesmo em um homem idoso. Era engraçado naqueles dias fazer estas
mudanças e atemorizar os feiticeiros inferiores com a sua mágica. Mas agora ela sofre as dores do
inferno, e sua carne é dilacerada com cada mudança. Ela não consegue mais controlá-las e
continua a mudar de uma forma para outra, mas a sua forma real é a da alma enevoada dentro do
seu esqueleto. Satanás a usa para os seus desígnios maldosos. Ele insulta e zomba dela. Ela é
sempre trazida perante Satanás para ser torturada para o deleite dele.
"Eu a chamei muitas vezes, e Eu a teria salvo. Mas ela não Me recebeu. Agora ela
implora e clama por perdão, mas é muito tarde. Agora ela está perdida, sem esperança."Eu olhei
para aquela mulher que estava perdida para sempre, em sofrimento e dor, e apesar dela
ter sido uma mulher má, o meu coração estava quebrantado de compaixão. "Senhor, como é
terrível!" eu disse em lágrimas.
E então, como se Jesus e eu não estivéssemos lá, um demônio amarronzado, sujo, com asas
quebradas, do tamanho e da forma de um urso grande, veio para a frente da cela e a abriu com
uma chave. Ele fazia muito barulho como se quisesse amedrontá-la. A mulher gritava em terror
total, quando ele começou a atacá-la e a empurrá-la para fora da cela.
Jesus disse: "Este demônio vem sempre atormentá-la." E fiquei olhando enquanto ela era
arrastada para fora da cela e levada embora.
"Querido Jesus," eu perguntei, "não podemos fazer nada?" Senti tanta pena dela!
"É muito tarde", Jesus respondeu. "É muito tarde."

9 Os Horrores do Inferno
Eu não compreendi porque as pessoas que estavam nessas celas, nas entranhas do inferno,
eram diferentes dos outros de outros lugares em relação aos tormentos. Havia muita coisa que eu
não entendi. Eu simplesmente escutava Jesus e registrava tudo o que eu ouvi e vi para a Glória de
Deus.
Até onde eu podia ver, as celas pareciam estar num círculo interminável e sempre havia uma
única alma em cada uma delas. Lamentos, prantos, suspiros e gemidos vinham das celas quando
passávamos por elas.
Nós não caminhamos muito quando Jesus parou em frente a outra cela. Ao olharmos para
dentro, uma luz se acendeu. (Jesus fez a luz). Eu parei e vi uma alma que eu sabia, estava
em grande sofrimento! Era uma outra mulher de cor azul acinzentada. Sua carne estava
morta, e as partes que haviam apodrecido, ficavam caindo dos seus ossos. Os seus

ossos estavam totalmente pretos de tão queimados . Ela vestia algumas peças e pedaços de
roupas esfarrapadas. Vermes rastejavam por fora da sua carne e de seus ossos. Um cheiro
fedorento enchia a cela.
Assim como a outra mulher, ela também estava sentada numa cadeira de balanço e
segurava uma boneca de pano. Enquanto se balançava, chorava e apertava a boneca contra o peito.
Soluços enormes balançavam o seu corpo e gritos de lamentos vinham da cela.
Jesus me disse: "Essa também era uma serva de Satanás. Vendeu sua alma para ele e
quando era viva praticava toda sorte de maldade. A feitiçaria é real, " disse Jesus. "Esta mulher
ensinava e praticava a feitiçaria, desviando muitas pessoas para o caminho do pecado. Os mestres
da feitiçaria recebiam atenção especial e mais poder de Satanás, do que aqueles que somente a
praticavam. Ela era uma profetiza, uma adivinhadora e uma médium para o seu mestre.
"Ela recebeu muito auxílio de Satanás para realizar todo o mal que fazia. Ela sabia como
usar os poderes das trevas para si mesma e para Satanás. Ela ia a cultos de adoração ao diabo e
louvava a Satanás. Ela era uma poderosa aliada dele."
Fiquei imaginando quantas almas aquela mulher havia enganado para Satanás. Eu
olhei para aquela casca óssea de alma, chorando sobre aquela boneca de panos — só um pedaço
sujo de pano. A tristeza invadiu o meu coração e as lágrimas encheram os meus olhos.Ela
segurava aquela boneca de pano com força, como se a boneca pudesse ajudá-la. O cheiro de
morte enchia o local.
Então ela começou a se transformar, como a outra mulher. Primeiro ela se transformou
numa mulher dos anos 30 e depois numa jovem de hoje. Sucessivamente ela fazia esta mudança
fantástica, bem diante dos nossos olhos.
"Esta mulher", disse Jesus, "era como se fosse uma pregadora de Satanás, assim
como o verdadeiro Evangelho é pregado por ministros verdadeiros, Satanás também tem os seus
falsos ministros. Ela tinha o nível mais alto de poder satânico, o qual adquiriu vendendo sua alma."
Os dons malignos de Satanás são como o outro lado da moeda dos dons espirituais que Eu dou
para os Meus seguidores. Este é o poder das trevas.
"Estes obreiros de Satanás trabalham no ocultismo, nas lojas de feitiçaria, lendo as mãos
das pessoas e de muitas outras maneiras. Uma médium de Satanás é uma poderosa obreira
satânica. Estes indivíduos são totalmente enganados e vendidos a Satanás. Alguns obreiros das
trevas não podem nem mesmo falar com Satanás, a não ser que os seus médiuns falem por eles.
Eles fazem sacrifícios humanos e de animais ao diabo."
"Muitas pessoas dão suas almas a Satanás. Eles escolhem servi-lo ao invés de Mim. A
escolha deles leva a morte a não ser que eles se arrependam dos seus pecados e clamem a Mim. Eu
sou fiel (I Coríntios 1:9) e os salvarei dos seus pecados. Muitos também vendem suas almas a
Satanás achando que eles viverão para sempre. Mas eles terão uma morte horrível.
"Satanás ainda acha que pode derrubar a Deus e interromper os Seus planos, mas ele foi
derrotado na Cruz (Efésios 2:16).Eu tomei as chaves de Satanás (Apocalipse 1:18), e Eu tenho
todo o poder no céu e na terra (Mat 28:18b).
"Depois que esta mulher morreu, ela veio diretamente para o inferno e os
demônios a levaram a presença de Satanás. Ela estava muito zangada e perguntou porque os
demônios a controlavam, já que na terra ela achava que era ela quem mandava neles, lá eles faziam

o que ela mandava. Ela também perguntou sobre o reino que ele havia prometido a ela.
"Satanás continuou a mentir para ela mesmo após a sua morte na Terra, dizendo-lhe que ele
restabeleceria a sua vida e a usaria de novo para os seus propósitos. Ela tinha ganho muitas almas
para ele através do engano, por isso as suas mentiras pareciam até sensatas para ela."
"Mas, finalmente, Satanás acabou rindo e zombando dela, dizendo-lhe que havia lhe
enganado e lhe usado durante todos aqueles anos, e que não tinha a menor intenção de lhe dar o seu
reino."
O diabo acenou os seus braços na direção da mulher, e a sua carne parecia estar sendo
arrancada dos ossos. Ela gritou de dores e enquanto isso, trouxeram um grande livro preto para
Satanás. Ele o abriu e passou o dedo pelas páginas até achar o nome dela.
"Ó, sim," disse Satanás: "Você me serviu muito bem na terra. Você me trouxe mais de 500
almas." Ele mentiu e disse para ela: "O seu castigo não será tão ruim quanto o dos outros."
Uma gargalhada maligna foi ouvida. Satanás ficou em pé apontou e o dedo para a
mulher, um vento forte se levantou e encheu o lugar. Um som como de um grande trovão saiu
dele."Há-há," disse o diabo, "Pegue o seu reino se você puder." Então uma força invisível a
derrubou no chão. "Você vai me servir aqui também". Satanás ria quando ela tentou se levantar. A
mulher gritou de dor quando a carne sobre seus ossos continuou a ser dilacerada pelos demônios.
Ela foi arrastada de volta a sua prisão. Ela se lembrou das promessas de Satanás. Ele
disse que ela teria todo o poder, que ela nunca morreria e que ele tinha poder sobre a vida e a
morte, e ela acreditou nele. Disseram-lhe que Satanás poderia evitar que ela morresse. Satanás
disse a ela muitas mentiras e lhe prometeu muitas coisas.
Jesus continuou: "Vim para salvar todos os homens e desejo que todos que estão
perdidos se arrependam e clamem por Mim. A minha vontade é que ninguém pereça, mas tenha a
vida eterna (João 3,15). É triste dizer, mas muitos não se arrependerão dos seus pecados antes de
morrer, e esses irão para o inferno. Mas o caminho para o céu é o mesmo para todas as pessoas.
Você deve nascer de novo para entrar no Reino de Deus. Você deve vir ao Pai em Meu Nome e se
arrepender dos seus pecados. Você deve sinceramente dar o seu coração a Deus e servi-lO."
"Filha", Jesus continuou, "a próxima coisa que Eu vou lhe revelar é ainda mais horrível, e
sei que vai chocá-la. Eu também quero que o mundo ouça e saiba o que o Espírito está dizendo às
igrejas.
"Nessas celas, até onde a sua vista pode alcançar, estão almas em tormento. Quando elas
ficam lotadas, o próprio inferno se alarga para poder receber mais almas. Todos os sentidos são
conservados no inferno. Se você foi cego na Terra, será cego aqui também. Se vocêsó tinha um
braço na terra, você só terá um braço no inferno."
Eu devo dizer a vocês que se arrependam, porque o inferno é um lugar horrível, um lugar
assustador, cheio de uma tristeza terrível e de eternos choros de arrependimento. Por favor, eu lhe
peço que acredite no que estou dizendo, porque é a pura verdade. Foi tão difícil para mim a
preparação deste relato que fiquei até doente.
Vi coisas no inferno que são horríveis demais de serem contadas — até piores do que os
lamentos de tormento, do que o fedor de carne em decomposição e do horror dos fogos do inferno
com os seus profundos buracos. Eu também vi coisas que Deus não me permitiu escrever.

Quando você morrer na Terra, se você tiver nascido de novo através do Espírito de Deus, a
sua alma vai para o céu. Mas se você é um pecador, quando você morrer, você vai direto para o
inferno de fogo, arrastado por demônios com grandes correntes, que levam a sua alma pelos
portões do inferno, de onde será lançado nos buracos e atormentado. Depois de algum tempo, você
será levado a presença de Satanás. Você continuará sentindo e sabendo de tudo o que acontecerá
consigo no inferno.
Jesus me revelou que há um lugar no inferno chamado de "Centro de Diversões'", onde as
almas que estão confinadas nos buracos não podem ir. Ele me disse também que embora existam
diferentes tormentos para cada alma, todas são queimadas com o fogo.
O centro de diversões é em forma de um circo. Várias pessoas que vão servir de
entretenimento são trazidas ao meio do centro de diversões. São pessoas que conscientemente
serviram a Satanás na terra, são aquelas que por sua livre e espontânea vontade optaram por
seguir a Satanás ao invés de Deus. Ao redor do circo ficam as outras almas, com exceção daquelas
que estão nos buracos.
Aqueles que ficam no meio foram mestres do ocultismo antes de morrerem, eram
médiuns, falsos profetas, bruxos, cartomantes, feiticeiros e magos — todos aqueles que decidiram
conscientemente servir a Satanás.
Quando estavam vivas na Terra, elas enganaram a muitos, levando-os a seguirem
a Satanás e a pecar. Aqueles que foram ludibriados e que foram levados a pecar, vinham e
torturavam os seus impostores. Cada um deles podia torturar aquele que o enganou.
Um dos tormentos era arrancar os ossos espirituais e enterrá-los em diferentes partes
do inferno. A alma era literalmente despedaçada, e os seus restos espalhados pelo inferno, numa
espécie de caçada demoníaca de carniça. As almas mutiladas sofriam dores terríveis. Os que
estavam do lado de fora do circo podiam apedrejar aqueles que estavam no meio do circo. Todos
os métodos imagináveis de tortura eram permitidos. As almas atormentadas clamavam pela morte,
isto é a morte eterna. Satanás era quem dava as ordens para que tudo isso acontecesse. Este era o
seu Centro de Diversões.
Jesus disse: "Tomei as chaves do inferno de Satanás, há muito tempo. Vim aqui, abri
essas celas e deixei o Meu povo sair. Na época do Antigo Testamento, antes que Eu tivesse dado a
Minha própria vida na cruz, o paraíso era situado próximo ao inferno. Essas celas eram
antigamente no paraíso, agora Satanás as usa para os seus propósitos malignos e ainda fez mais
outras."
"Leitor, será que você se arrependerá de seus pecados antes que seja eternamente tarde
demais? Porque todos deverão vir diante de Mim no julgamento! O paraíso mudou de local,
que era perto do inferno, para o céu, quando Eu morri e ressuscitei pelo poder de Deus, Meu Pai.
"Vou dizer de novo a vocês que essas celas, que têm cerca de vinte e sete quilômetros de
altura, funcionam como prisões para aqueles que foram obreiros das trevas de Satanás, para
aqueles envolvidos com qualquer tipo de pecado ligado aos poderes demoníacos, com o ocultismo e
com adoração satânica.
Jesus falou de novo: "Venha, quero lhe mostrar uma coisa."
De repente estávamos cerca de oitocentos metros no ar, bem no centro das entranhas do
inferno, e no meio do bloco de celas de vinte e sete quilômetros. Parecia que estávamos em um

poço onde não podíamos ver o fundo por causa da escuridão, mas uma luz amarela começou a
iluminar o local. Segurei firmemente a mão de Jesus.
"Querido Senhor," Eu perguntei, "por que estamos aqui?"
De repente veio um vento tipo um furacão, com um som impetuoso. Grandes ondas de
fogo começaram a subir pelos lados das paredes das celas, queimando tudo na sua passagem. As
chamas iam dentro das celas e arrancavam gritos deploráveis de dor e agonia. Apesar de eu e Jesus
não termos sido atingidos pelas chamas, um pavor subiu dentro de mim quando eu vi as almas dos
perdidos correndo de volta para o fundo das pequenas celas, tentando achar um lugar para se
esconder.
Um som demoníaco começou a nossa esquerda. Olhei e vi Satanás em pé, de costas para
nós, envolto em chamas que não o queimavam, pelo contrário, era ele quem provocava o fogo.
Agora estava ele ali, envolto em chamas, se divertindo com os gritos dessas pobres
almas perdidas. Todas as vezes que ele movia os braços, chamas enormes saíam dele.
Gritos de cortar o coração, de muita dor, vinham das celas. As almas dentro delas
estavam sendo queimadas vivas por este fogo mais quente que o lago de fogo, e não podiam
morrer. Os demônios também, juntamente com Satanás, se regozijavam com gargalhadas, indo de
cela em cela, torturando os perdidos.
Jesus disse: "Satanás se alimenta com o mal. Ele se gloria na dor e no sofrimento, e ganha
poder com isso."
Observei Satanás quando uma chama amarela-avermelhada, com final amarronzado, o
envolvia. Um vento forte e tempestuoso soprava nas suas roupas que não se queimavam. O cheiro
de carne queimada enchia o ar, e vi de novo que os horrores do inferno eram reais. Satanás
caminhava pelas chamas, e elas não o queimavam. Apesar de só tê-lo visto de costas, podia ouvir a
sua gargalhada satânica ecoando por toda parte.
Vi quando Satanás subiu envolto numa nuvem de fumaça, levando consigo o rio de fogo
para o topo do ventre do inferno. Escutei quando ele virou e anunciou em voz bem alta que a não
ser que todas aquelas almas o adorassem, elas teriam a sua vez no Centro de Diversões.
"Não, por favor Satanás, nós lhe adoraremos". Elas gritavam em uníssono enquanto
começaram a se ajoelhar em adoração ao diabo. Quanto mais eles adoravam, mais era a sua fome
por adoração, os sons de louvor soavam cada vez mais alto, até que as estruturas do inferno
vibravam com aquele clamor.
Jesus disse: "Todos que ocupam essas celas do inferno, ouviram o verdadeiro
evangelho quando estavam vivos na terra. A Minha Salvação foi oferecida a eles muitas
vezes. O Meu Espírito tentou muitas vezes atraí-los, mas eles não vieram a Mim para serem
salvos."
Enquanto Jesus falava, Satanás dizia aos seus subordinados: "Há-há! Este é o reino de
vocês - o único reino que vocês terão. O meu reino abrange a terra toda e o mundo abaixo dela."
Eu o ouvi gritar: "Esta é a sua vida para a eternidade!" Enquanto isso, gritos de arrependimento
vinham das celas em chamas.
Jesus disse: "A Minha Salvação é de graça. Quem quiser, venha a Mim, e será salvo deste
lugar de castigo eterno. Não o lançarei fora (João 6:37), mesmo que você tenha sido um feiticeiro

ou um bruxo, mesmo que você tenha feito um pacto com o diabo, o Meu poder quebrará este pacto
e o meu sangue derramado o salvará. Eu libertarei a sua vida das maldições e o salvarei do inferno.
Dê-me o seu coração para que Eu quebre as cadeias e o liberte." (João 8:36)

10 O Coração do Inferno
Eu ia ao inferno à noite com Jesus, mas durante o dia, o inferno sempre estava diante dos
meus olhos. Tentei contar a outras pessoas o que tinha visto, mas elas não acreditavam. Sentia-me
muito solitária e somente pela graça de Deus é que eu consegui ir em frente. Toda a glória pertence
ao Senhor Jesus Cristo.
Na noite seguinte Jesus e eu fomos de volta ao inferno. Andamos ao longo da
saliência das entranhas do inferno e reconheci algumas partes dele onde estivemos antes. O mesmo
cheiro de carne podre, o mesmo odor de maldade, o mesmo fedor e ar quente por toda parte. Já
estava me sentindo muito cansada.
Jesus sabia dos meus pensamentos e disse: "Eu nunca a deixarei ou a esquecerei.
Sei que você está muito cansada, mas lhe darei forças." O toque de Jesus realmente me
fortaleceu e continuamos a caminhar. Avistamos a nossa frente um grande objeto preto, quase tão
grande quanto um campo de futebol, que parecia se mover para cima e para baixo. Lembrei-me
que Jesus havia me dito que estávamos no "coração do inferno".
Saindo desse coração preto, havia alguma coisa parecida com braços enormes ou chifres.
Eles saíam dele, indo para o alto e para fora do inferno, entrando na Terra e cobrindo-a. Eu fiquei
imaginando se estes chifres eram aqueles que a Bíblia fala.
A terra ao redor do coração era seca e amarronzada. Por cerca de nove metros em todas
as direções, a terra tinha sido queimada e ficado seca, de uma cor marrom enferrujado. O coração
era o mais preto possível, mas havia uma outra cor semelhante as escamas de uma serpente,
mesclada com o preto. Um cheiro horrível se desprendia do coração cada vez que ele pulsava. Se
mexia como um coração de verdade, pulsando para cima e para baixo. Um campo de força
maligno o cercava.
Eu olhava espantada para esse coração maligno e indagava para mim mesmo qual era o
propósito dele.
Jesus disse: "Esses ramos, que parecem artérias de um coração, são canais que sobem à
terra para derramar o mal sobre ela. Estes são os chifres que Daniel viu, e eles representam os
reinos malignos na terra (Daniel 7:7-28). Alguns reinos já passaram, alguns ainda virão e outros
existem agora. Reinos malignos surgirão e o Anticristo dominará sobre muitas pessoas, lugares e
coisas. Se possível fora, enganariam até os escolhidos(Mateus 24:24). Muitos se desviarão e
adorarão a besta e a sua imagem (Apocalipse 13:15).
"Chifres menores crescem desses ramos ou chifres, dos quais saem demônios,
espíritos malignos e toda a sorte de forças demoníacas. Eles serão soltos sobre a terra e instruídos
por Satanás a fazer muitas obras malignas. Esses reinos e suas forças malignas obedecerão a besta
(Apocalipse 13:12), e muitos a seguirão até a destruição. E aqui, no coração do inferno, que essas
coisas começam."

Essas são as palavras que Jesus falou para mim. Ele me instruiu a escrevê-las e a colocá-las
em um livro, e a falar ao mundo sobre elas. Estas palavras são verdadeiras. Estas revelações foram
dadas a mim pelo Senhor Jesus Cristo, para que todos venham a conhecer e a compreender as
obras de Satanás, e das maquinações diabólicas que ele está planejando para o futuro.
Jesus disse: "Siga-Me." Subimos um lance de escadas para dentro do coração, onde
uma poria se abriu para nós. A escuridão era total no coração. Ouvi sons de choro e havia um
fedor tão grande que eu mal podia respirar. Tudo que eu podia ver naquela escuridão era Jesus. Eu
caminhava pertinho dEle.
Então, de repente, Jesus desapareceu! O inimaginável aconteceu! Fiquei sozinha no coração
do inferno. O pânico tomou conta de mim. O temor prendeu a minha alma e a morte tomou conta
de mim.
Gritei a Jesus: "Onde Tu estás? Ó, Senhor, volte por favor!", eu O chamava
incessantemente, mas ninguém respondeu."Ó meu Deus," eu pranteava, "Eu devo sair daqui."
Comecei a correr na escuridão. Quando eu toquei nas paredes, elas pareciam respirar, se retraiam
com minhas mãos. Foi então que senti que não estava mais sozinha.
Ouvi o som das gargalhadas de dois demônios, envoltos por uma luz fraca amarelada,
que agarraram as minhas mãos. Eles rapidamente me acorrentaram os braços e começaram a me
arrastar para baixo, para o fundo do coração. Eu gritei por Jesus, mas não houve resposta. Gritei e
lutei com todas as minhas forças, mas mesmo assim eles me puxaram, como se eu não oferecesse
nenhuma resistência.
Quando descemos mais fundo no coração, senti uma dor terrível, como se alguma força
friccionasse meu corpo. Era como se a minha carne estivesse sendo despedaçada. Gritei ainda
mais, de terror.
Meus captores me arrastaram para uma cela e me jogaram dentro. Quando eles
trancaram a porta, comecei a gritar mais alto ainda. Eles riam sarcasticamente e
disseram: "Não adianta gritar. Quando chegar a sua vez, você será levada diante do nosso mestre
e ele a atormentará para sua própria satisfação."
O cheiro terrível do coração tinha saturado o meu corpo. "Por que eu estava ali? O que é
que estava errado? Estaria louca? Deixe-me sair! Me tira daqui!". Eu gritava para nada.
Depois de algum tempo, comecei a sentir que o lado da cela em que eu estava
dentro, era arredondado e macio, como algo vivo, e realmente estava vivo, começando a
se mexer! "Ó Senhor" Eu gritei. "O que está acontecendo? Jesus, onde está você?". Somente o eco
da minha própria voz retornava como resposta.
Medo - o pior tipo de medo - tomou conta de minha alma. Pela primeira vez
desde que Jesus me deixou, percebi que estava perdida e sem nenhuma esperança
mesmo. Eu soluçava e clamava a Jesus o tempo todo. Escutei então uma voz na escuridão, que
dizia: "Não adianta nada chamar Jesus. Ele não está aqui."
Uma luz fraca amarelada começou a iluminar o local e, pela primeira vez, podia ver as
outras celas - celas iguais a minha, embutidas na parede do coração. Havia uma espécie de tela
diante de nós e dentro de cada cela, uma substância lodosa e gosmenta flutuava entre elas.
Uma voz de mulher, vinda da cela ao lado, disse para mim: "você está perdida neste

lugar de tormento e não há meio de sair daqui."
Eu mal podia vê-la, na obscuridade daquela luz. Ela estava acordada, como eu, porém os
outros ocupantes pareciam estar dormindo ou numa espécie de transe. Ela continuava a gritar:
"Não há esperança, não há esperança aqui!"
Um sentimento de total desespero e de uma solidão profunda tomou conta de mim.
As palavras daquela mulher ainda pioraram as coisas. Ela continuou: "Este é o coração do inferno.
Aqui somos atormentados, contudo nossos tormentos não são tão ruins como os de outras partes
do inferno." Descobri mais tarde, que ela mentiu ao dizer que ali não havia tanto tormento como
em outros lugares do inferno."Algumas vezes", ela continuou: "Somos levadas diante de
Satanás e ele nos tortura para sentir prazer. Ele se alimenta das nossas dores e fica mais forte com
os nossos gritos de desespero e aflição. Nossos pecados estão sempre expostos diante de nós.
Sabemos que somos ímpias. Sabemos também que nós um dia chegamos a conhecer o Senhor
Jesus mas O refutamos e viramos as costas para Deus. Fizemos o que nos agradava. Antes de vir
para cá eu era uma prostituta. Pegava homens e mulheres em troca de dinheiro e chamava o que
nós fazíamos de "amor". Destrui muitos lares. Há muitas lésbicas, homossexuais e adúlteros nessas
celas."
Clamei a Jesus na escuridão: "Eu não pertenço a este lugar, eu sou salva e pertenço a
Deus. Por que estou aqui?" Mas não havia nenhuma resposta.
Então, os demônios voltaram e abriram a porta da cela. Um deles me puxou enquanto que
um outro me empurrou por um caminho áspero. O toque dos demônios era como uma chama
queimando na minha carne. Eles me machucavam.
"Ó Jesus, onde está o Senhor? Por favor ajude-me, Jesus!" gritei.
Um fogo barulhento surgiu bem na minha frente, mas parou antes de tocar em
mim. Agora parecia que a minha pele estava sendo arrancada do meu corpo. Senti a
mais dolorosa dor sobre mim. Alguma coisa invisível estava despedaçando o meu corpo,
enquanto espíritos malignos em forma de morcegos me mordiam toda.
"Querido Senhor Jesus" Eu clamava, "Onde Tu estás? Ó por favor, tire-me daqui!"Fui
empurrada e puxada até que cheguei a um lugar amplo e aberto no coração do inferno, aí fui
jogada diante de uma espécie de altar sujo, onde havia um livro grande, aberto. Ouvi gargalhadas
maldosas e me dei conta de que estava no chão, diante de Satanás.
Ele disse: "Finalmente te peguei!"
Recuei de tanto medo, mas logo percebi que ele não estava olhando para mim, mas
sim a alguém que estava na minha frente. Ele disse: "Ah, Ah, Até que enfim pude te aniquilar da
Terra. Deixe-me ver qual será a tua punição." Ele abriu o livro e passou o dedo pela páginas. O
nome daquela pessoa foi lido e o castigo foi anunciado.
"Senhor Deus" Eu gritava, "Isso tudo pode ser real?"
Eu era a próxima e os demônios me arrastaram para cima da plataforma e me obrigaram a
cair de joelhos diante de Satanás. A mesma risada maligna saiu dele. "Esperei por você durante
tanto tempo, finalmente a peguei" ele falou: "Bem que você tentou escapar, mas agora você é
minha."
Comecei a sentir um medo que jamais sentira em toda a minha vida. Minha carne

estava de novo sendo arrancada e uma enorme corrente foi passada ao redor do meu
corpo. Eu olhei para baixo para mim mesma, quando a corrente estava sendo colocada
em mim. Eu parecia com os outros. Eu era um esqueleto cheio de ossos mortos. Vermes
se arrastavam por dentro de mim, e um fogo começou nos meus pés, que ficaram envoltos
em chamas.
Gritei de novo: "Ó Senhor Jesus, o que está acontecendo, onde Tu estás, Jesus?"Satanás
ria sem parar e dizia: "Não há nenhum Jesus aqui, eu sou o seu rei agora e você ficará comigo para
sempre. Você é minha agora."
Fui tomada pela pior de todas as emoções. Não podia sentir Deus, nem amor, nem paz,
nem calor. Mas, podia sentir com todos os meus sentidos, o medo, o ódio, dores cruciantes e uma
tristeza sem medida. Clamei ao Senhor Jesus para me salvar, mas não havia resposta.
Satanás disse de novo: "Agora eu sou o seu senhor" e ergueu os braços para convocar um
demônio para ficar ao seu lado. Na mesma hora um espírito feio e demoníaco subiu a plataforma
onde eu estava e me agarrou. Ele tinha um corpo muito grande, com uma cara de morcego, garras
ao invés de mãos e um odor maligno exalava dele.
"O que devo fazer com ela, senhor Satanás?" o espírito maligno perguntou, enquanto
que um outro demônio, todo peludo e com um rosto de javali também me agarrou.
"Leve-a para a parte mais profunda do coração - um lugar onde todos os horrores
estarão sempre diante dos seus olhos. Lá ela irá aprender a me chamar de senhor."
Fui arrastada para fora para um lugar muito, muito escuro e jogada dentro de
alguma coisa fria e pegajosa. Ó, como é que alguém podia sentir, ao mesmo tempo, frio e
ardência? Eu não sabia. Todavia o fogo queimava o meu corpo e os vermes se arrastavam dentro e
por cima de mim. Os lamentos dos mortos enchiam o ar.
"Ó Senhor Jesus" Eu gritava desesperada, " Por que estou aqui? Querido Deus, deixe-me
morrer."De repente uma luz iluminou o lugar em que eu estava sentada. Jesus apareceu
e me tomou em seus braços e num instante estava de volta a minha casa.
"Querido Senhor Jesus, onde esteve?" eu perguntei, enquanto lágrimas escorriam
pela minha face.
Jesus respondeu carinhosamente: "Minha filha, o inferno é real, mas você jamais
poderia ter certeza plena até que você mesma o experimentasse. Agora você conhece a verdade e
sabe o que é estar perdida no inferno. Agora pode falar aos outros sobre ele. Tive que deixar você
passar por tudo isso, para que você viesse a conhecê-lo sem nenhuma dúvida."
Fiquei muito triste e cansada e me apaguei nos braços de Jesus. Apesar dEle me
reabilitar totalmente, eu queria era estar longe, bem longe - de Jesus, da minha família, de todos.
Durante os dias que se seguiram em casa, fiquei muito doente. Minha alma estava
muito triste e os horrores do inferno estavam sempre diante dos meus olhos. Foram
precisos muitos dias para que eu me restabelecesse completamente.

11 Trevas Externas
Noite após noite, eu e Jesus voltamos ao inferno, para que eu pudesse registrar essas
terríveis verdades. Cada vez que passávamos pelo coração, eu caminhava pertinho do Senhor e
sentia um arrepio na alma, cada vez que me lembrava do que tinha acontecido comigo lá. Eu sabia
que tinha que continuar para salvar almas, mas somente através da misericórdia divina é que pude
voltar.
Paramos diante de um grupo de demônios que estavam dançando, entoando cânticos e
louvando a Satanás. Eles pareciam estar se divertindo muito . Jesus me disse: "Eu lhe permitirei
escutar o que eles estão falando."
"Iremos para aquela casa hoje e atormentaremos todos os que estiverem ali.
Receberemos mais poder do nosso senhor, se fizermos isto certinho. Ó, Sim, causaremos
muita dor, doenças e sofrimento para todos eles." Aí eles começaram a dançar e a cantar
músicas diabólicas em adoração a Satanás, glorificando o mal.
Um deles disse: "Temos que observar com muito cuidado aqueles que crêem em
Jesus, porque eles podem nos expulsar."
"Sim", disse um outro, "No nome de Jesus, nós temos que sair fora."
Aí, um outro espírito maligno disse: "Mas nós não vamos para aqueles que conhecem a
Jesus e o poder do Seu nome."
"Os meus anjos", disse Jesus, "protegem o meu povo desses espíritos malignos e a
obra deles não vinga. Eu também protejo muitos dos que ainda não são salvos, apesar deles não
saberem disso. Eu tenho muitos anjos empenhados em obstruir os planos diabólicos de Satanás."
Jesus disse: "Existem muitos demônios no ar e na Terra. Eu lhe permiti ver só alguns
destes demônios, mas não todos. E por isso que a Verdade do Evangelho deve ser pregada a todos.
A Verdade liberta os homens e Eu os protegerei do mal (João 8:32). Em Meu nome há libertação e
liberdade. É me dado todo o poder no céu e na Terra (Mateus 28:18). Não temas a Satanás, mas
tema a Deus."
Quando caminhávamos pelo inferno, chegamos diante de um homem muito grande e muito
escuro. Ele estava envolto em trevas e tinha a aparência de um anjo. Ele segurava alguma coisa em
sua mão esquerda.
Jesus disse: "Este lugar é chamado de trevas exteriores" (Mateus 8:12).Ouvi pranto e
ranger de cientes (Mateus 22,13). Nunca senti tanta desesperança, em nenhum outro lugar
do inferno, como ali. O anjo que estava diante de nós tinha cerca de nove metros de altura, e sabia
exatamente o que estava fazendo. Tinha um enorme disco na sua mão esquerda, girando-o
lentamente e para cima, como se estivesse pronto para arremessá-lo.
Havia fogo no meio do disco e negridão no lado de fora. O anjo colocou a sua mão
debaixo dele e esticou o seu braço para trás, para um arremesso mais forte.
Tentei imaginar quem era aquele anjo gigantesco e o que ele ia fazer.
Jesus leu meus pensamentos e disse novamente: "Esta é a escuridão externa,

Lembre-se do que a Minha Palavra diz: "E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores;
ali haverá pranto e ranger de dentes (Mateus 8,12)."
"Senhor", perguntei, "quer dizer que os seus servos estão aqui?"
"Sim", disse Ele, "os servos que Me viraram as costas, depois que os chamei.
Servos que amaram mais o mundo do que a Mim, e voltaram a se enlamear na lama do
pecado (II Pedro 2:22). Servos que não permaneceram na verdade e na santidade. E melhor
nunca ter Me conhecido, do que dar as costas depois de Me servir.
"Acredite-me", disse Ele, "Se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai (I João 2:1).
Se você confessar os seus pecados, Eu serei fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificá-lo
de toda a injustiça (I João 1:9).Mas se você não se arrepender, virei no momento em que você
menos espera, o cortarei juntamente com os incrédulos e o lançarei nas trevas exteriores."
Olhei para o anjo negro quando ele lançava o enorme disco para longe, para dentro das
trevas.
"A Minha Palavra significa exatamente o que ela diz: Eles serão lançados nas trevas
exteriores" (Mateus 25:30).
Aí imediatamente, eu e Jesus estávamos no ar, seguindo aquele disco pelo espaço. Fomos
para o lado de fora do disco e ficamos olhando para dentro.
Havia um fogo no centro do disco, com pessoas nadando para fora e para dentro,
para cima e para baixo das ondas de fogo. Não havia demônios ou seres malignos ali,
somente almas queimando num mar de fogo.
Do lado de fora era a escuridão das escuridões. Somente a luz das chamas iluminavam o
ar da noite. Vi pessoas tentando nadar para as bordas do disco e algumas delas quase conseguiam
alcançar os lados, quando uma força de sucção os empurrava de volta às chamas. Suas formas se
transformavam em esqueletos com almas sujas e acinzentadas e compreendi, então, que aquela era
uma outra parte do inferno.
E então eu vi, como se fosse uma visão, anjos abrindo selos. Nações e reinos pareciam estar
lacrados debaixo deles. Quando anjos abriam os selos, homens e mulheres marchavam direto para
dentro das chamas.Olhei tudo isso horrivelmente fascinada, tentando ver se eu conhecia
alguns daqueles servos do Senhor que estavam passando. Eu não conseguia parar de olhar
aquelas almas marchando para o fogo, sem haver ninguém tentando impedi-las.
Gritei: "Senhor, por favor, pare-os antes que eles caiam no fogo!"
Mas Jesus disse: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça (Mateus 13:9). Quem tem
olhos para ver, veja. Minha filha, clame contra o pecado e o mal. Diga aos meus servos para serem
fiéis e para invocarem o nome do Senhor. Eu estou trazendo-a para este lugar horrível, para que
você possa falar aos outros sobre o inferno." Jesus continuou: "Alguns não acreditarão em você e
outros dirão que Deus é bom demais para mandar homens e mulheres para o inferno. Mas
diga-lhes que a Minha Palavra é verdadeira. Quanto ao tímidos e aos incrédulos..... a sua parte
será no lago que arde com fogo e enxofre; que é a segunda morte. (Apocalipse 21:8)."

12 Chifres
Jesus disse: "Esta noite, minha filha, iremos a uma parte diferente do coração do
inferno. Quero lhe falar sobre os chifres e lhe mostrar como eles são usados para enviar espíritos
maléficos e forças demoníacas para cima, para a superfície da terra."
Enquanto Ele falava comecei a ter a visão de uma casa de fazenda antiga, de cor
acinzentada, cercada por muitas árvores e por um capim alto sem vida. O terreno ao redor da casa
de fazenda estava cheio de coisas mortas. Não havia vida ali. A casa de fazenda parecia que tinha
sido fixada pelos cantos e que estava afundando no meio do campo. Não havia outras construções
à vista.Havia morte por toda parte. Eu sabia que esta casa de fazenda era parte do
inferno, mas ainda não entendia o que eu estava vendo. Dentro dela, atrás das janelas sujas,
podia-se ver formas humanas enormes que, pela aparência, eram demoníacas. Uma delas moveu-se
em direção a porta da frente e a abriu.
Eu vi um homem enorme, extremamente musculoso sair pela porta e ir para a
varanda . Pude vê-lo claramente. Tinha cerca de um metro e oitenta de altura, com o corpo de
um halterofilista. Sua cor era o mesmo cinzento morto dos arredores. Usava apenas calças, que
eram tão cinzentas e sem vida quanto a pele do seu torso nu. Sua pele parecia de escamas e a sua
cabeça era muito grande. Aliás, a sua cabeça era tão grande que suas pernas ficavam curvadas, no
esforço de carregar um peso tão grande. Os pés eram cascos como os de um porco. A sua cara era
carrancuda, má e muito grande. Ele parecia ser muito velho e os seus olhos eram vazios.
Na visão, eu via aquela criatura horrível andando para fora da varanda. A terra tremia
quando ele se mexia. Chifres cresciam para fora do topo da sua cabeça -chifres enormes que
cresciam a perder de vista. Quando ele caminhava, os chifres continuavam crescendo, só que mais
devagar. Outros chifres menores saiam desses maiores. Vi que a sua cabeça era semelhante a de
uma besta — uma poderosa besta maligna, cheia de destruição. Cada passo que ele dava
estremecia a terra.
Jesus disse: "Observe."
Vi como os chifres subiam, entrando nas casas, igrejas, hospitais, escritórios, lojas e
prédios de todos os tipos por toda a Terra. Os chifres faziam grandes estragos por toda a
terra. Vi quando a besta falava e espíritos malignos eram cuspidos na Terra. Vi muitas pessoas
seduzidas por estas forças demoníacas, caindo nos laços de Satanás (Apocalipse 13).
Estamos numa guerra - entre o bem e o mal, pensei.
"Sim, estamos numa guerra espiritual." Ouvi o Espírito do Senhor dizer: "O Bem
contra o mal."
Nuvens pesadas saíam dos chifres e escondiam as muitas formas de maldade que saíam
para a terra. Todas as abominações que Deus odeia estavam lá. Vi reinos se levantando da Terra, e
milhões de pessoas começaram a seguir essas forças malignas. Vi velhos chifres serem retirados e
novos cresciam em seus lugares.
Ouvi quando Jesus disse: "Isto está começando a acontecer agora! Estas coisas são,
foram e serão. Os homens se tornarão mais amantes de si mesmos do que de Deus. O mal será
predominante nestes últimos dias. Homens e mulheres amarão suas casas, carros, terras, prédios,

negócios, a sua prata e o seu ouro, mais do que a Mim."
"Arrependam-se" (Apocalipse 3:19), continuou Ele, "porque Eu, o Senhor teu
Deus, sou deus zeloso (Deuteronômio 5:9). Nada pode ser colocado diante de sua adoração a
Mim - nem filhos ou filhas, esposos ou esposas. Porque Deus é Espírito, e importa que os que O
adoram, O adorem em Espírito e em verdade (João 4:23)."
Eu vi quando os chifres se moveram sobre a face da Terra, subindo cada vez mais
para dentro dos céus. Novos reinos se levantaram, e havia guerra e destruição por toda a
terra. Eram muitos os que adoravam a besta.
A besta maligna com os chifres caminhava para frente e para trás, como se estivesse
pensando, e a terra estremecia com o seu peso. Após alguns minutos ele voltou para a casa da
fazenda. Nuvens escuras se ergueram, e haviam muitos mortos na terra.
Eu vi o mundo no meio de uma grande tribulação (Mateus 24:21) e comecei a orar
com todo o meu coração. "Ó, Senhor, nos ajude," Eu gritava, aí duas bestas enormes, em forma de
espírito, saíram da Terra e começaram a fazer guerra entre si. Eu sabia que elas tinham vindo do
inferno.
Um mar de pessoas ficava observando a luta entre estes dois seres malignos.
Então eu vi alguma coisa se levantar do chão entre eles. Eles pararam de lutar e ficaram um em
cada lado de um grande navio. Ambas as bestas tentaram destruir o barco, mas não conseguiram.
Eles o empurraram de volta para baixo da terra, e os dois o enterraram.
Escutei uma voz que dizia: "Observe."
Enquanto eu olhava, uma luz apareceu no chão onde o navio foi enterrado. O navio
reapareceu então e transformou-se em um enorme disco. As duas bestas começaram a mudar de
forma, tornando-se grandes e pretas. Uma porta na frente do disco se abriu, e um raio de luz forte
mostrou um lance de escadas. As escadas desciam, bem para dentro da Terra, e ouvi uma voz
dizer: "Para o inferno."Havia uma forte sensação maligna no ar, me senti perdida e acabada ao
observar. Uma força paralisadora saiu do disco e eu não tinha para onde correr, me senti presa,
como numa armadilha, mesmo estando no Espírito.
Quase que na mesma hora, Jesus me levantou bem alto no ar, até que eu pudesse ver
toda a visão de cima. Agora os degraus se transformaram em uma escada rolante, que subia e
descia do coração da Terra.
Quando eu estava ao lado de Jesus, me sentia salva e protegida. Ouvi uma voz
dizendo: "Isto sairá do inferno."
Jesus disse: "Assim será. Ainda está para acontecer. Escreva para que todos saibam."
Na minha visão a escada rolante levava os espíritos malignos e as forças demoníacas para
cima. As duas bestas permaneciam cada uma, de cada lado do navio, e eu as vi começando a
mudar de novo. Ouvi um rugido enorme - o som de motores roncando em alta velocidade. As
cabeças das bestas ficaram enormes e uma luz começou a iluminar as suas mãos. Eu vi quando as
duas bestas e o navio, os três, ficaram juntos.
Muitas almas, como se caminhassem dormindo, marcharam para uma das bestas.
Vi essa visão nojenta durante algumas horas, até que finalmente, uma das bestas se misturou com
as pessoas. Quando eu escutava, veio da primeira besta um grande rugido, como se um avião

estivesse pronto para decolar. A besta pegou o seu poder do navio. Quando ele começou a voar,
tomava de novo a forma de um homem e quando voava, a sua cabeça parecia estar cheia
de luzes e um poder incrível emanava dele. Quando ele desaparecia nas nuvens, a sua cabeça se
transformou num navio de novo.
Ainda podia ouvir o som da primeira besta, quando vi a segunda besta se encher
de almas. Ao se encher, eu vi a segunda besta começar a subir rapidamente como um
foguete. Ela se juntou a outra besta, e ambas se moveram vagarosamente para dentro do céu
cinzento. A segunda besta também assumiu a forma de um homem. Eu ouvi o seu ronco barulhento
quando eles desapareciam de vista.
Eu queria entender o significado de tudo aquilo. Vi o barco ou disco, se colocando
de volta para dentro da terra. A terra se fechou novamente sobre ele, até que este estava
de novo fora de visão. Quando a visão começou a se desfazer, avistei um grande tribunal, e pensei
no julgamento do grande trono branco.

13 O Braço Direito do Inferno
Depois da primeira visão, eu e Jesus fomos a uma parte diferente do inferno. Ele disse:
"Estas coisas que você está vendo, são para o final dos tempos." Uma outra visão apareceu diante
de mim.
Jesus disse: "Nós estamos no braço direito do inferno."
Subimos uma colina alta e seca. Lá do alto olhei para baixo e avistei um rio cheio de
redemoinhos, correndo entre margens invisíveis, escondidas na escuridão. Não haviam buracos de
fogo, demônios, ou espíritos demoníacos. Quando começamos a andar pelas margens, vi que o rio
estava cheio de sangue e fogo.Olhando mais de perto, vi muitas almas, acorrentadas umas
às outras. O peso das correntes as arrastavam para o fundo do lago de fogo. As almas no inferno
estavam no fogo do inferno. Vi também que tinham forma de esqueletos, com aquela alma suja e
acinzentada por dentro.
"O que é isso?" Perguntei ao Senhor.
"São as almas dos incrédulos e dos ímpios. Eles amaram mais a própria carne do que a
Deus. São homens que amaram homens e mulheres que amaram mulheres, que não se
arrependeram de seus pecados para a salvação. Eles gostavam da sua vida pecaminosa e rejeitaram
a Minha salvação."
Fiquei ao lado de Jesus e olhei para o lago de fogo e vi quando este começou a
rugir como uma grande fornalha, deslocando e devorando tudo no seu caminho. Logo permeou
quase que todo o braço direito do inferno.
O fogo aproximou-se cerca de alguns metros de nós, mas não nos tocou. O rio estava
queimando tudo que estava no seu caminho. Olhei para o rosto de Jesus, que estava triste e
compassivo. O Seu amor e compaixão por aquelas almas perdidas estavam marcadas no seu
semblante. Comecei a chorar e desejei ardentemente sair dali, continuar era quase insuportável.
Olhei de novo para as almas no fogo. Elas estavam bem avermelhadas, os seus

ossos estavam enegrecidos e carbonizados. Ouvi suas almas gritarem de tristeza e
arrependimento.
Jesus disse: "Este é o tormento delas. São acorrentadas juntas. Eles desejaram a carne de
seu próprio sexo, homens com homens, mulheres com mulheres, fazendo o que não era
natural. Eles levaram garotas e rapazes a caírem em pecado. Chamavam isso de amor, mas o final
era o pecado e a morte."
"Conheço muitos rapazes e garotas, homens e mulheres que foram forçados contra a sua
própria vontade a cometerem tais atrocidades — Eu sei disso e não jogarei este pecado neles.
Contudo lembre-se, disse Jesus: Conheço todas as coisas e as pessoas que fizeram estes jovens
pecarem terão um castigo maior. Julgarei corretamente. Ao pecador Eu digo: "Se arrependa, e Eu
terei misericórdia. Chame-Me e Eu o ouvirei."
"Chamei essas almas ao arrependimento e para vir a Mim por várias vezes. Eu os
teria perdoado e purificado; e em Meu nome estariam libertos. Porém eles não Me ouviram,
desejaram mais os prazeres da carne do que o amor do Deus vivo. E sereis santos, porque Eu sou
santo (Levítico 11:44). Não toqueis em coisas impuras e Eu te receberei," diz o Senhor.
Me senti muito mal olhando as almas no lago de fogo.
"Se eles pelo menos tivessem se voltado para Mim antes que fosse tarde demais,"
Jesus continuou. O Meu sangue foi derramado para que todos pudessem vir a Mim. Eu
dei a Minha vida para que até o mais vil dos pecadores possa viver."
Multidões de almas passavam pelo rio de chamas, por sobre as ondas de fogo ou debaixo
delas, elas passavam, nadando e se queimando, sem nenhuma saída daquele lago. Ouvia
gritos de arrependimento quando o rio de sangue passava por nós.
Subimos por um trilha que margeava o rio. À nossa frente encontramos uma mulher
enorme, sentada numa colina. Ela cambaleava de um lado para o outro, como se estivesse bêbada.
Nela haviam as seguintes palavras escritas: "Mistério da Babilônia".
Agora sei que a mãe das abominações da terra, veio do inferno. Uma força poderosa e
maligna emanava dela. Vi multidões, povos e línguas debaixo dela. Ela tinha sete cabeças e dez
chifres. Nela foi achado o sangue dos profetas, dos santos e de todos aqueles que foram
assassinados sobre a Terra.
"Sai dela (Apocalipse 18:4) e fique separado", disse Jesus. "No momento certo, ela
será destruída".
Passamos pela mulher má com os chifres em sua cabeça. Tudo começou a ficar escuro.
Agora Jesus era a única luz. Andamos até chegarmos a uma outra encosta de um monte. Podíamos
ver chamas no ar, mesmo à distância. A atmosfera ficou excessivamente quente.
Circulamos pelo monte e chegamos diante de uma porta bem grande com fendas
nela. Uma grande corrente estava na porta, e chamas saíam dela. A porta também estava
aferrolhada com fechaduras enormes. Eu ficava imaginando o que aquilo tudo significaria.
De repente, a figura escura de um homem, envolto numa longa capa preta,
apareceu na frente da porta.Sua cara parecia muito velha e cansada. A pele do seu rosto
era bem esticada nos ossos do crânio. Ele parecia ter mil anos de idade.

Jesus me disse: "Atrás dessa porta está o abismo. A Minha Palavra é verdadeira."
As chamas atrás da porta ficaram tão altas que até a porta se inchava com a pressão do
calor.
"Querido Senhor", Eu disse: "Ficarei feliz quando Satanás for atirado nesse abismo
(Apocalipse 20:2-3) e todas essas coisas horríveis pararem por um tempo."
Ele respondeu: "Venha, Ouça o que o Espírito diz às Igrejas (Apocalipse 2:7). O fim está
próximo e Estou chamando pecadores ao arrependimento, para serem salvos. Olhe agora."
Nós estávamos numa clareira e estava com o Senhor no Espírito. Olhei e eis que me veio
uma outra visão. Na visão, uma serpente ardente dava golpes no ar, com a sua cauda enorme. Eu
vi quando esta serpente espiritual se movia com um poder terrível.
Depois eu a vi voltar para o braço direito do inferno, onde ficou esperando. Eu sabia que
ela não podia atacar a Terra até que a Palavra de Deus fosse cumprida.
Vi fogo e fumaça subindo da Terra e uma neblina estranha formou-se sobre ela. Vi
pedaços de escuridão aparecer aqui e ali. Chifres começaram a crescer na cabeça da serpente
ardente, que cobriram toda a Terra.Satanás começou a dar ordens para ela. Haviam espíritos
malignos e diabos presentes. Aí eu vi a serpente ardente, maligna sair do braço direito do inferno e
começar a atacar a terra com muita força, ferindo e destruindo muitas pessoas.
Jesus falou: "Isto acontecerá no final dos tempos."
Leitor, se você estiver comprometido com alguns dos pecados que eu citei aqui, por favor
pare de pecar e clame para Jesus salvá-lo. Você não tem que ir para o inferno. Buscai ao Senhor
enquanto se pode achar, invocai-O enquanto está perto (Isaías 55:6), pois Ele o ouvirá e o salvará.
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo (Atos 2:21).

14 O Braço Esquerdo do Inferno

Uma Profecia de Jesus para Todos
Jesus disse: "Essas coisas estão começando agora na terra, ainda estão para acontecer e
logo estarão vindo sobre toda a terra. A serpente ardente é parte da besta e estas profecias que você
está para ler são verdadeiras. As revelações também são verdadeiras. Observe e ore. Amem uns
aos outros e se mantenham santos.
"Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja (Efésios 5:25).
Maridos e mulheres, que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós, que também vós uns
aos outros vos ameis (João 13:34). Eu institui o matrimônio e o abençoei com a Minha Palavra,
portanto mantenha a cama matrimonial sagrada. Limpe-se de toda injustiça e seja puro e limpo,

como Eu sou puro.""O povo santo de Deus tem sido desviado pelos aduladores. Não
erreis: Deus não se deixa escarnecer (Gálatas 6:7a). O entendimento virá , se você abrir os seus
ouvidos e Me ouvir. Esta é a mensagem do Senhor para as igrejas. Cuidado com os falsos profetas
que ficam no Meu lugar santo e enganam com bajulações. O Terra, o Meu povo adormeceu ao som
da falsa doutrina. Acorde! acorde! Eu lhe digo que toda injustiça é pecado. Limpe-se de todo o
pecado da carne e do espírito.
"Os meus santos profetas viveram em santidade, mas vocês se rebelaram contra Mim
e contra a Minha santidade. Vocês trouxeram o mal para si mesmos. Vocês pecaram, levando
vocês mesmos a uma escravidão de doenças e morte. Vocês cometeram, fizeram maldade e se
rebelaram contra Mim. Vocês se afastaram dos Meus preceitos e dos Meus julgamentos. Vocês
não ouviram as palavras dos Meus servos e dos profetas. Maldições ao invés de bênçãos vieram a
vocês, e ainda se recusam a voltarem para Mim e se arrependerem dos seus pecados.
"Se vocês voltarem e se arrependerem de seus pecados e Me honrarem com o fruto da
justiça, Eu abençoarei os seus lares e honrarei as suas camas matrimoniais. Se vocês se
humilharem e Me invocarem, Eu os ouvirei e os abençoarei.
"Escutem, vocês ministros da Minha Santa Palavra. Não ensinem o Meu povo a pecar
contra o seu Deus. Lembrem-se que o julgamento começa na casa de Deus; a não ser que vocês se
arrependam, Eu os removerei por causa dos pecados que vocês ensinaram ao Meu Povo. Vocês
acham que Eu sou cego para não ver e surdo para não ouvir?"Você que se afasta da verdade e da
justiça e enche seus bolsos com prata e ouro, às custas dos pobres - arrependa-se, Eu digo, antes
que seja tarde demais. No dia do julgamento, você ficará sozinho diante de Mim, para prestar
contas do que você fez com a Minha Santa Pala vra. Se você clamar a Mim com arrependimento,
Eu tirarei a maldição de suas terras e o abençoarei. Se você se arrepender e se envergonhar de seus
pecados, Serei misericordioso para com suas iniqüidades, e de seus pecados e de suas
prevaricações não me lembrarei mais (Hebreus 8:12). Ore para que você seja um vencedor.
"Acorde para a vida e viva. Arrependa-se às pessoas que você desviou e que ensinou
falsas doutrinas. Diga-lhes que você pecou e dispersou o Meu rebanho. Se arrependa diante deles.
"Eis que estou preparando um exército santo. Ele fará proezas tremendas e destruirá os
altos (Levítico 26:30a). E um exército de santos homens, mulheres e jovens, ungidos para pregar o
verdadeiro Evangelho, para impor as mãos sobre os enfermos (Marcos 16:18b) e chamar os
pecadores ao arrependimento.
"E um exército de trabalhadores, donas de casa, homens e mulheres solteiros e crianças em
idade escolar. São pessoas comuns, já que poucos nobres responderam ao Meu chamado. Eles no
passado foram mal compreendidos, maltratados, ofendidos e rejeitados. Mas Eu os abençoei com
ousadia em santidade e em Espírito. Eles começarão a cumprir a Minha profecia e a fazer a Minha
vontade. Eu andarei, falarei e operarei através deles.
"Estes são aqueles que se voltaram para mim, com todo ocoração, alma e força. Este
exército despertará muitas pessoas para a justiça e pureza de espírito. Logo começarei a me mover
sobre eles, a escolher aqueles que Eu quero para o Meu exército. Eu os procurarei nas cidades e
povoados. Muitos se surpreenderão com aqueles que Eu escolherei. Vocês os verão começar a se
mover pela terra e a fazer proezas para a glória do Meu nome. Olhem e vejam o Meu poder
operando.
"Quero lembrar novamente, não macule a cama matrimonial. Não destrua o corpo no

qual o Espírito Santo habita (I Coríntios 3:16-17). Os pecados do corpo levam aos pecados do
espírito. Mantenha a cama matrimonial sagrada. Fiz o homem para a mulher e a mulher para o
homem, e ordenei que os dois deveriam unir-se pelo santo matrimônio. Digo-lhes de novo,
acordem!"
Tive muitas outras visões no braço esquerdo do inferno. Eu fui instruída pelo Senhor a
não revelá-las agora. Muitas delas foram visões do mundo no final dos tempos, quando muitos do
povo de Deus, cairão e se perderão.
Nas visões, recebi revelações sobre o corpo de Cristo, sobre o ministério dos filhos de
Deus, sobre os filhos da besta e sobre a última volta de Cristo. "Mais tarde você pode revelá-las",
Ele disse, "mas não agora."
"Este exército", disse o Senhor, "o qual foi falado pelo profeta Joel, surgirá da terra e fará
maravilhas para Deus. O Filho da Justiça se levantará com a cura em Suas asas. Ele pisará os
perversos, que virarão cinzas sob a sola de Seus pés.
"Eles serão chamados de exército do Senhor. Eu lhes darei dons e eles farão Minhas
poderosas obras. Eles farão essas proezas para o Senhor da glória. Derramarei o Meu Espírito
sobre toda carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão (Joel 2:28)."
"Este exército lutará contra as forças do mal e destruirá muitas obras de Satanás. Eles
ganharão muitos para Jesus Cristo, antes do dia da besta maligna surgir, disse o Senhor."
Jesus disse: "Vem, é hora de irmos agora."
Finalmente estávamos deixando as visões e o braço esquerdo do inferno. Eu estava muito
contente.
Logo que saímos, Jesus disse: "Diga aos seus familiares que Eu os amo e que os corrigirei
em amor. Diga-lhes que os guardarei do mal, se eles confiarem em Mim."

15 Os Dias de Joel
Ouvi quando uma voz que me dizia: "Escreve, porque estas palavras são
verdadeiras e fiéis (Apocalipse
21,5)." Estava novamente com o Senhor no Espírito. Ele estava alto e levantado (João
3:14), e a Sua voz parecia um trovão.
"Eis, Ó terra, essas coisas são, eram e virão a ser. Eu sou o primeiro e o derradeiro
(Apocalipse 1:11). Sirva a Mim, o Criador, porque Eu dou vida e não a morte. Saia do seu mal e
Me invoque e eu a curarei e a libertarei. As coisas que você leu neste livro são verdadeiras e logo
acontecerão.""Arrependa-se, porque o tempo está próximo (Apocalipse 1:3b), e o Senhor da
glória (Tiago 2:1b) logo virá. Fique pronto, porque não sabeis o dia nem a hora (Mateus 25:13).
Grande será o galardão (Apocalipse 22:12) daqueles que esperam a Minha volta. Abençoarei os
Meus pequeninos, aqueles que conservaram a fé, e que Me serviram em verdade e justiça. Antes
mesmo que eles saibam, a minha benção estará sobre eles. Preparei uma benção para aqueles que
foram fiéis ao seu chamado e para os que não negaram o Meu nome.

"Eu digo Se o meu povo, que se chama pelo Meu nome, se humilhar, e orar, (II
Crônicas 7:14) Eu os perdoarei, os curarei e restituirei as suas perdas. O meu desejo é ouvir,
libertar e salvar todos aqueles que crêem e clamam pelo Meu nome.
"Santifique um jejum. Convoque uma assembléia solene. Reúna os anciãos e todos os
habitantes das terras em Minha casa, e clame a Mim. Ai, porque o dia do Senhor virá como o
ladrão de noite (I Tessalonicenses 5:2) - o dia está próximo.
"Confie em Mim e Eu lhe restituirei os anos da lagarta, do gafanhoto, da locusta e
do pulgão (Joel 2:25).
"O grande exército que Eu convoquei não deixará o seu posto, nem deixará de marchar.
Fará grandes proezas e não se deixará vencer, porque Eu sou a sua força. Suas vozes soarão como
trombetas, como trovões eles soarão e todos ouvirão e saberão que Eu sou o Senhor seu Deus."

Oração
Querido Senhor Jesus, a minha oração é que eu seja considerado digno de estar neste
exército. Eu quero estar neste exército, mas sei que tenho que ser puro e santo, como Jesus é puro e
santo. Pelo sangue que Jesus derramou, me limpe de toda a injustiça. Ajude-me a Ter um coração
arrependido, livre de todo o ódio e de toda a amargura.
Pai, sei que a grande maioria do Seu povo está dormindo. Temo que o Senhor terá que
quebrar os nossos vasos de barro e nos humilhar, para que haja frutos de justiça.
Senhor, não quero ir para o inferno e ter que ficar lá. Ó, Senhor, ajude-me a prevenir as
pessoas e dê-me o poder de parar o crescimento do inferno. Ajude-me e a Seu povo a sermos bons,
piedosos, perdoadores e amorosos uns com os outros. Ajude-nos a dizer sempre a verdade.
Sei que Jesus Cristo está voltando em breve e com Ele os seus galardões. Eu sei que a
minha mensagem para o mundo é: "Arrependa-se, porque o dia do Senhor está próximo". Pai, eu
não quero o sangue desse povo nas minhas mãos.

16 O Centro do Inferno
O Senhor e eu fomos novamente ao inferno. Jesus disse-me: "Minha filha, você
nasceu para este propósito, para escrever e contar o que Eu lhe disse e lhe mostrei. Porque estas
coisas são fiéis e verdadeiras. Chamei-a para dizer ao mundo através de você que o inferno existe,
mas que Eu tenho uma maneira de livrá-lo dele. Não vou lhe mostrar todas as partes do inferno
porque existem coisas que não podem ser reveladas a você. Mas vou lhe mostrar muita coisa.
Agora venha e veja o poder das trevas e o seu fim."
Fomos de novo as entranhas do inferno e começamos a caminhar em direção a uma
pequena abertura. Virei-me para olhar por onde estávamos entrando e descobri que estávamos
numa saliência ao lado de uma cela no centro do inferno. Paramos em frente de uma cela, na qual
estava uma linda mulher. No teto da cela estavam escritas as letras "B C".Ouvi a mulher dizer a

Jesus: "Senhor, eu sabia que um dia Tu virias. Por favor, deixe-me sair deste lugar de
tormento." Ela vestia roupas de uma época antiga e era realmente muito linda. Eu sabia que
estava ali há muitos séculos, mas não podia morrer. Sua alma estava atormentada e ela começou a
sacudir as grades e a gritar.
Jesus respondeu mansamente: "Calma, aquieta-te". Ele falou com tristeza em Seu
coração. "Mulher, você sabe porque está aqui."
"Sim", disse ela, "mas eu posso mudar. Lembro-me quando o Senhor deixou todas
aquelas outras pessoas fora do paraíso. Lembro-me também das suas palavras de salvação. Eu
serei boa agora", ela gritava, "e O servirei." Ela apertava as barras de ferro da cela com os seus
pequenos punhos, e começou a gritar: "Deixe-me sair, deixe-me sair!"
De repente, começou a se transformar diante dos nossos olhos. Sua roupa começou a
queimar e sua carne a cair, a única coisa que restou dela foi um esqueleto com buracos no lugar
dos olhos e uma casca vazia como alma. Olhei horrorizada quando aquela velha mulher caiu no
chão, toda a sua beleza saiu num instante. Fiquei chocada ao ver que ela estava lá antes mesmo do
nascimento de Cristo.
Jesus voltou a dizer: "você sabia na terra qual seria o seu fim. Moisés lhe deu a lei e você
a ouviu. Mas, em vez de obedecer a Minha Lei, você achou melhor ser um instrumento nas mãos
de Satanás, tornando-se uma profetisa do mal e uma feiticeira. Você chegou até a ensinar a arte da
feitiçaria. Você amou mais as trevas do que a luz e todas as suas ações eram más. Se você tivesse
se arrependido de coração, Meu Pai lhe teria perdoado. Mas agora é muito tarde." Fomos embora
com os nossos corações cheios de tristeza e compaixão. Jamais haveria fim a sua dor e sofrimentos. As suas mãos ossudas tentavam nos alcançar quando nós caminhamos.
"Minha filha", disse o Senhor, "Satanás usa muitos truques para destruir homens e
mulheres bons. Ele trabalha dia e noite tentando arrebanhar pessoas para servi-lo. Quem rejeita a
Deus, escolhe servir ao diabo. Escolha a vida e a verdade a libertará."
Após caminharmos uma pequena distância, paramos em frente de outra cela. Ouvi uma voz
de homem gritar: "Quem está aí? Quem está aí?" Fiquei imaginando porque ele havia perguntado
isso.
Jesus disse: "Ele é cego.".
Ouvi um barulho e olhei. A nossa frente havia um demônio grande, com asas
enormes que pareciam estar quebradas. Ele olhou bem em nossa direção e eu fiquei bem perto de
Jesus.
Juntos, voltamos para olhar o homem que falou conosco. Ele também estava numa
cela, de costas para nós. Ele também tinha a forma de esqueleto, com fogo e o cheiro de morte nele.
Ele dava socos no ar e gritava: "Socorro, Alguém me ajude!"
Carinhosamente Jesus disse: "Homem, a paz, aquieta-te."
O homem se virou e disse: "Senhor, eu sabia que Tu virias até a mim. Agora estou
arrependido. Por favor me deixe sair. Sei que fui uma pessoa horrível, e usava minha debilidade
para o meu próprio interesse. Eu sei que fui um bruxo e enganei a muitos, levando-os para o diabo.
Mas agora Senhor, me arrependo. Por favor deixe-me sair. Dia e noite sou atormentado por
essas chamas e não há água. Estou com muita sede." Gritou: o Senhor não pode me dar um

pouco de água?"
O homem ainda chamava por Jesus, quando nos afastamos. Olhei para baixo com
tristeza.
Jesus falou: "Todos os feiticeiros e obreiros do mal terão a sua parte no lago com fogo
e enxofre; que é a segunda morte." (Apocalipse 21:8)
Chegamos em uma outra cela, na qual havia um outro homem. Ele disse: "Senhor,
eu sabia que Tu virias para me libertar. Eu já me arrependi há muito tempo." Ele também era
um esqueleto cheio de vermes e envolto em chamas.
"Ó, homem, você ainda está cheio de mentiras e pecado. Você sabe que foi um discípulo de
Satanás, um mentiroso que enganou a muitos. A verdade nunca esteve em sua boca e a morte
sempre foi o seu galardão. Você ouviu as Minhas palavras freqüentemente e fez pouco caso da
Minha salvação e do Meu Espírito Santo. Você mentiu durante toda a sua vida e nunca Me ouviu.
Você é como o diabo, seu pai. A todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre
(Apocalipse 21:8). Você blasfemou contra o Santo Espírito."
O homem começou a blasfemar e a dizer muitas coisas horríveis contra o Senhor.
Continuamos. Aquela alma estava totalmente perdida no inferno.
Jesus disse: "Quem achar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a sua vida, por amor de
mim, achá-la-á." (Mateus 10:39). Mas os pecadores devem se arrepender enquanto ainda vivem
na Terra. É tarde demais para se arrependerem quando chegam aqui. Muitos pecadores querem
servir a Deus e a Satanás, ou acreditam que têm muito tempo para aceitar a graça que Deus
oferece. "O verdadeiro sábio escolhe agora a quem deve servir."
Logo chegamos a próxima cela e ouvimos um choro desesperado de tristeza vindo de
dentro. Olhamos e vimos um esqueleto de homem enroscado no chão. Seus ossos estavam negros
de tanto queimar e sua alma era aquela coisa cinza e suja dentro dele. Percebi que faltavam
algumas partes do seu corpo. Chamas e fumaça subiam ao seu redor e vermes se arrastavam
dentro dele.
Jesus disse: "Foram muitos os pecados deste homem. Foi um assassino e só tinha
ódio em seu coração. Jamais arrependeu-se ou acreditava que Eu o perdoaria. Se ao menos ele
tivesse vindo a Mim!"
"Quer dizer, Senhor", eu perguntei, "que ele pensou que Tu jamais o perdoaria
por seus assassinatos e ódio?"
"Sim", respondeu Jesus. "Se ao menos ele tivesse acreditado e vindo a Mim, Eu
teria perdoado todos os seus pecados. Em vez disso, continuou a pecar e morreu assim.
E por isso que ele está neste lugar. Teve muitas oportunidades de Me servir e de crer no
evangelho, mas recusou-se. Agora é muito tarde."
Na próxima cela em que chegamos, sentimos um fedor horrível. Eu podia ouvi os gritos dos
mortos e lamentos de arrependimento por toda parte. Sentia-me tão triste, que estava quase doente.
Mas eu me refiz de modo a ver tudo que pudesse, para dizer ao mundo sobre este lugar.Uma voz
de mulher disse: "Me ajude." Me deparei com um par de olhos reais, não aqueles buracos
queimados, com marcas de fogo a sua volta. Fiquei tão triste que tremi, senti tanta pena e tristeza
por aquela alma, que a minha vontade era pegar aquela mulher e fugir com ela dali. "Doe tanto",

da disse!
"Senhor", farei o que é certo agora. Uma vez eu Te conheci, e Tu eras o meu Salvador."
As suas mãos sacudiam as grades da cela. "Por que o Senhor não é o meu Salvador agora?"
Grande pedaços de carne queimada caiam dela no chão e somente os ossos sacudiam a grade.
"O Senhor até me curou de câncer e disse-me para ir e não pecar mais, para que não me
acontecesse uma coisa pior. Eu tentei, Senhor, sabe que eu tentei. Eu até mesmo tentei
testemunhar. Mas Senhor, logo aprendi que aqueles que pregam a Sua Palavra não eram populares. Eu queria gente como eu. Aos poucos voltei para o mundo e o prazer da carne devorou-me.
Freqüentar as boates e bebidas fortes tornaram-se mais importantes do que o Senhor. Perdi contato
com os meus amigos cristãos e logo estava muito pior do que eu era antes."
"E apesar de me tornar amante de homens e mulheres, nunca pensei em ficar
perdida. Eu não sabia que estava possuída por Satanás. Eu ainda sentia o Seu apelo ao meu
coração para me arrepender e me salvar, mas não quis. Eu sempre achava que ainda tinha tempo.
Amanhã voltarei para Jesus, Ele me perdoará e me libertará. Mas eu esperei demais, e agora é
muito tarde", gritou ela.
Seus olhos tristes explodiram em chamas e desapareceram. Eu gritei e caí aos pés
de Jesus. Ó, Senhor, eu pensei, Como facilmente ela poderia ter sido eu ou um dos meus queridos!
Por favor, pecador, acorde antes que seja tarde demais.Caminhamos para outra cela. Nela
estava um outro homem, em forma de esqueleto e com aquela alma cinza e suja em seu
interior. Gritos de dor e de remorso vinham deste homem de tal modo que eu sabia que
jamais o esqueceria.
Jesus falou: "Minha filha, algumas pessoas ao lerem o livro que você escreverá, o
comparará a uma obra de ficção ou a um filme que viram. Eles dirão que isso não é verdade. Mas,
Você sabe que estas coisas são verdadeiras. Você sabe que o inferno é real, porque Eu a trouxe
aqui muitas vezes, pelo Meu Espírito. Eu lhe revelei a verdade para que você possa
testemunhá-la."
Perdidos, se vocês não se arrependerem e se batizarem, e crerem no Evangelho de Jesus
Cristo, este será o seu fim com certeza.
"Este homem está aqui", disse o Senhor, "por causa da sua rebeldia. O pecado da rebelião
é igual ao pecado da feitiçaria. Na realidade todos aqueles que conhecem a Minha Palavra, os
Meus Preceitos e ouviram o Evangelho, mas ainda não se arrependeram, estão em rebelião contra
Mim. Muitos estão no inferno hoje por causa desse pecado."
O homem dirigiu-se a Jesus dizendo: "Uma vez eu pensei em fazê-lo o Senhor da
minha vida, mas não quis trilhar o Seu caminho, que é estreito, mas reto. Eu preferi o caminho
mais largo. Era bem mais fácil servir ao pecado. Eu não tinha que ser justo. Eu amava o meu
caminho de pecado, gostava de bebida alcoólica e de fazer mais as coisas do mundo do que
obedecer aos Seus Mandamentos. Mas agora eu queria ter escutado aqueles que o Senhor enviou
para mim, ao invés disso, fazia o mal e não me arrependia."Ele soluçava tanto que o seu corpo
tremia todo, quando ele chorava arrependido. "Tenho sido atormentado neste lugar por muitos
anos, eu sei o que eu sou e sei que jamais sairei daqui. Vivo torturado dia e noite por essas chamas
e por esses vermes. Choro, mas ninguém vem me socorrer. Ninguém se importa por minha alma
aqui — ninguém cuida da minha alma!" Após dizer tudo isso, caiu numa pequena pilha no chão e
continuou a chorar.

Caminhamos para outra cela. Havia uma mulher sentada, tirando os vermes de
seus ossos. Começou a chorar quando viu Jesus, "ajude-me, Senhor", ela disse, "eu serei boa.
Por favor, deixe-me sair!". Ela também se levantou e começou a bater nas grades da cela. Senti
muita pena dela. Quando chorava, soluços balançavam o seu corpo.
Ela disse: "Senhor, quando eu estava na terra, eu adorava os deuses indianos e
muitos outros ídolos. Não cria no Evangelho que os missionários pregaram a mim, embora os
tenha escutado muitas vezes. Quando morri, clamei aos meus deuses para me salvar do inferno,
mas nada puderam fazer. Agora, Senhor, estou arrependida."
"E tarde demais", disse Jesus.
As chamas cobriram a sua forma, enquanto ela continuava a andar. Os seus
choros ainda perturbam a minha alma até hoje. Satanás a enganou.
Jesus disse com muita tristeza na voz: "Vem, voltaremos amanhã. É hora de ir
agora."

17 Guerra nos Céus
O Espírito do Senhor estava sobre mim, e fomos de novo ao inferno. Jesus disse:
"Vou lhe dizer a verdade, muitas almas estão aqui no inferno por causa da feitiçaria, do
ocultismo, da adoração a outros deuses, da desobediência, da incredulidade, da bebedeira, da
sujeira da carne e do espírito. Vem, vou lhe mostrar um mistério e dizer-lhe coisas ocultas. Eu lhe
revelarei como orar contra as forças do mal."
Nos dirigimos a uma parte do inferno perto do coração maligno. Jesus disse: "Logo
iremos para as mandíbulas do inferno, quero revelar a todos que o inferno tem crescido por si
mesmo.
Paramos e ele disse: "Olhe e creia". Eu olhei e eis que era uma visão aberta. Na
visão, Jesus e eu estávamos bem alto sobre a Terra, olhando para o espaço. Vi um círculo
espiritual bem acima dela. O círculo era invisível ao olho natural, mas no espírito, pude vê-lo
nitida mente. Eu sabia que aquela visão tinha a ver com a nossa luta contra os príncipes e
potestades do ar.
Quando eu continuei a olhar, descobri que na realidade haviam vários círculos. No
primeiro, estavam muitos espíritos malignos e sujos. Vi quando estes tomaram a forma de
feiticeiros e começaram a voar pelo céu, causando muito estrago espiritual. Ouvi a voz de Jesus
dizendo: "Em Meu nome, Eu dou aos Meus filhos poder sobre esses seres malignos. Ouça e
aprenda como orar."
Eu vi uma forma estranha sair de um outro círculo, começar a girar e a jogar feitiços.
Vi então que havia surgido um demônio, que estava fazendo coisas malignas na terra. Ele tinha o
espírito de bruxo, que com uma varinha em sua mão, se virava rindo, e jogava bruxaria em várias
pessoas. Vi outros espíritos malignos juntarem-se ao bruxo e vi Satanás lhe dando mais poder.
"Eis que tudo o que ligares na Terra será ligado nos céus (Mateus 16:19a)," disse Jesus.
"Satanás deve ser amarrado, se as orações dos santos realmente forem eficazes nestes últimos

dias."
De um outro círculo vi sair um outro bruxo, que começou a dar ordens. Caía chuva e fogo
do ce'u, quando ele falava. Ele disse muitas coisas demoníacas e enganou as pessoas na terra.
Enquanto observava, vi mais dois espíritos juntarem-se ao feiticeiro bem acima da terra. Estes
eram os príncipes do mal e das potestades do ar.
Eles deram os seus poderes aos bruxos, que estavam juntos em um determinado
lugar, para fazer o mal.Obreiros das trevas se juntaram ao redor deles, espíritos vinham e
iam de acordo com a vontade deles.
"Olhe atentamente", disse Jesus, "porque o Santo Espírito está lhe revelando uma
grande verdade."
Na visão eu vi coisas terríveis acontecendo na Terra. O mal tinha crescido e o pecado
abundava. As forças do mal levavam o homem a roubar, a mentir, a enganar, a ferir uns aos
outros, a blasfemar e a sucumbir aos desejos da carne. Todos os tipos do mal foram soltos na
terra.
Eu disse: "Jesus, , Isto é horrível de contemplar."
Jesus respondeu: "Minha filha, em Meu Nome, o mal tem que sair. Revesti-vos de
toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do
diabo (Efésios 6:11)."
Quando os espíritos malignos vomitavam a sua perversidade e blasfêmia sobre a Terra, vi
o povo de Deus começar a orar, oraram em nome de Jesus e com fé. Enquanto oravam, a Palavra
de Deus veio contra os espíritos malignos, que começaram a perder terreno. A medida que os
santos oravam, as forças do mal perdiam o seu poder. Aqueles que tinham sido enfraquecidos pelas
forças do mal ficaram fortalecidos.
Quando eles oravam em uma só voz, os anjos do céu entraram na briga. Vi anjos
celestiais lutarem contra os príncipes do mal e as potestades do ar, e os anjos de Deus destruíam os
poderes do mal.Olhei e eis que haviam fileiras e mais fileiras de forças angelicais, com cerca
de 600 anjos em cada fileira. À medida que o povo cria na Palavra de Deus, os anjos avançavam.
Deus dava as ordens e o Seu poder era grandioso. Ele dava uma poder tremendo a Seu povo e aos
anjos, para destruírem as obras de Satanás. Deus estava lutando no céu contra as forças do mal.
Quando o povo orou e creu em Deus, as forças malignas foram destruídas. Porém
quando havia descrença, os poderes do mal começavam a subjugar.
"O Meu povo tem de crer e de concordar uns com os outros e Comigo" (Mateus
18:19), disse o Senhor, " todas as coisas têm que ser colocadas aos pés do Pai." O céu e a terra
devem concordar se quisermos destruir nossos inimigos.
Quando os louvores do povo de Deus começaram a subir da terra, as forças do mal
recuaram. Vi os santos de Deus orando de todo coração contra as astúcias do diabo, e ao fazerem
isso, os conjuros e as maldições foram quebradas, e os santos tiveram vitória.
Isso foi o que aconteceu, quando os anjos do Senhor lutaram com os demônios e as
forças do inferno, os santos foram libertos através da oração. A medida que as pessoas foram
libertas, muitos louvores subiam a Deus, e esses louvores traziam mais vitórias. Só quando os
resultados da oração não eram vistos imediatamente e as orações cessavam, é que o mal começava

a vencer a batalha.
Ouvi um anjo em alta voz dizer: "Ó, Senhor, a fé do Seu povo está fraca. Eles têm que
ter fé para que o Senhor possa libertá-los das hostes de Satanás. Senhor tenha piedade dos
herdeiros da salvação."
A voz do Todo-Poderoso respondeu: "Sem fé é impossível agradar a Deus (Hebreus
11:6a). Mas o Senhor é fiel e Ele e vai salvá-los."
Ainda na visão, vi Deus derramar o Seu Espírito sobre toda a carne, e as pessoas
acreditaram que Deus faria tudo que eles pediam porque eles eram dEle e O amavam sinceramente.
Eles tiveram fé em Deus, creram na Sua Pala vra e Deus os libertou. A Palavra de Deus cresceu na
terra.
O Senhor disse: "Tudo é possível ao que crê (Marcos 9:23). Eu guardo a Minha Palavra
para fazê-la cumprir. Você faz a sua parte, e pode saber que Eu farei a Minha. Se o meu povo
permanecer na verdade e militar a boa milícia da fé (I Timóteo 6:11,12), coisa maravilhosas
acontecerão como no dia de Pentecostes. Clama a Mim e responder-te-ei (Jeremias 33:3). E Eu vos
serei por Deus, e vós me sereis por povo (Levítico 26:12). Eu vos estabelecerei em justiça, em
verdade e em sinceridade."
Na visão, vi cristãos nascendo como bebezinhos, com anjos sobre eles, protegendo-os do
mal. Vi o Senhor dos Exércitos batalhando nas suas lutas e vencendo por eles. Depois vi aqueles
bebês crescerem e ceifarem nos campos do Senhor da glória. Eles faziam a obra do Senhor com um
coração contente - um Deus amoroso, um Deus de confiança e um Deus prestador. Vi os anjos e a
Palavra de Deus se unirem para exterminar o mal da face da terra. Vi paz na terra, já que tudo foi
finalmente colocado debaixo dos pés de Deus.

18 Visões abertas do Inferno
O Senhor disse: "Esta visão é para o futuro, e acontecerá. Mas Eu retornarei para redimir
a Minha noiva, a Minha igreja, e isso eles não verão. Acorde, Ó povo Meu! Soem o alarme nos
quatro cantos da terra, porque Eu voltarei exatamente como a Minha palavra diz.
Observei a serpente de fogo que estava no braço direito do inferno.
Jesus disse: "Venha e veja o que o Espírito diz ao mundo."
Vi os chifres da serpente de fogo entrando no corpo das pessoas na terra Muitos
ficaram completamente possuídos pela serpente. Vi uma besta colossal aparecer num lugar
enorme e transformar-se num homem. Os habitantes da terra fugiam dele, alguns para
o deserto, outros para as cavernas e outros para as estações de metrô e para os abrigos
anti-áereo. Eles buscavam qualquer abrigo para se esconderem dos olhos da besta. Ninguém
louvava a Deus ou falava sobre Jesus.
Uma voz me perguntou? "Onde está o Meu povo?"
Olhei mais de perto e vi que as pessoas andavam como mortos vivos. Havia uma
grande tristeza no ar, ninguém se virava, nem para a esquerda e nem para a direita. Eu podia

sentir que elas estavam dominados por uma força invisível. De vez em quando uma voz falava a
eles do ar, eles obedeciam a voz e não falavam entre si. Vi também que o número "666" estava
escrito nas suas testas e nas suas mãos. Vi soldados a cavalo, conduzindo as pessoas como se fosse
um rebanho.
A bandeira americana, rasgada e esfarrapada, abandonada no chão. Não havia
alegria, risos ou felicidade. Vi a morte e o mal por toda parte.
As pessoas entravam em uma grande loja de departamentos. Elas marchavam
como soldados desencorajados e vestidos com roupas iguais, como de presidiários. Uma
grade cercava a loja e havia guardas em todos os cantos. Para onde eu olhasse, via soldados com
uniformes de batalha.
Essas pessoas, verdadeiros zumbis, entravam na loja, onde só podiam comprar o
estritamente necessário. Quando eles acabavam as suas compras, eram colocados em um caminhão
verde grande do exército. O caminhão, bem guardado, era então levado para uma outro lugar.Esse
outro lugar era uma clínica onde as pessoas eram examinadas, para saber se tinham alguma
doença contagiosa ou invalidez. Um pequeno número deles era arrastado para os lados como
refugo.
Os que não passavam nos exames eram levados para uma outra sala, com um arranjo
impressionante de interruptores, botões e medidores alinhados por toda a parede. Uma porta se
abriu e vários técnicos entraram. Um deles começou a chamar pelo nome as pessoas que estavam
lá. Sem reagir, elas se levantavam a medida que seus nomes eram chamados, e marchavam para
dentro de uma sala grande. Quando todos estavam dentro, um outro técnico fechou a porta e
apertou um dos botões do painel na parede.
Alguns minutos depois, ele abriu a porta, pegou uma vassoura e uma pá, e varreu
o que sobrou das pessoas no chão: Nada mais do que um punhado de pó ficou onde antes havia
uma sala cheia de gente.
Vi aqueles que passaram no exame médico, sendo colocados de volta no mesmo
caminhão e levados para um trem. Ninguém falava ou nem mesmo olhava para o outro. Num outro
prédio, todos recebiam suas tarefas e começavam a trabalhar, sem discutir. Observei como eles
davam duro no trabalho, e no final do dia eram levados para um prédio, com uma cerca alta. ao
seu redor. Cada um deles tirava a roupa e ia dormir. No outro dia teria de trabalhar duro, de novo.
Ouvi uma voz potente ecoar na noite.
Vi uma besta enorme sentada num trono grande! Todas as pessoas obedeciam a
besta. Vi chifres espirituais que saíam de sua cabeça e entravam e saíam em todos os lugares
da terra. A besta tomou para si muitas posições de autoridade e muitos ministérios,
tornando-se grande em poder.
A própria besta ia a muitos lugares e enganava a muita gente. Os ricos e os famosos foram
enganados por ele, assim como o pobre e o desprotegido. Pequenos e grandes lhe rendiam
homenagem.
Uma máquina grande foi colocada em seu escritório e ela colocou a sua marca nela. Sua
voz saía através dela. Havia também uma máquina semelhante ao filme "Big Brother" (Grande
Irmão), que podia ver dentro das casas e dos escritórios. Só uma máquina como essa existia e
pertencia a besta. A parte da máquina que controlava as casas das pessoas era invisível ao olho nu,

mas relatava a besta cada movimento que as pessoas faziam. Vi quando a besta virou o seu trono e
ficou de frente para mim. Na sua testa estava o número 666.
Quando olhava, vi um outro homem no escritório muito zangado com a besta. Ele
exigiu falar com ele (a besta é um homem). Ele gritava com toda força. A besta apareceu e parecia
bem educado quando disse: "Vem , posso ajudá-lo a resolver os seus problemas."
A besta levou-o, então, para uma sala grande e pediu que se deitasse numa mesa. A mesa
e a sala lembravam uma sala de emergência de hospital. Deram-lhe uma anestesia e o
transportaram para uma máquina grande. A besta prendeu alguns fios na cabeça do homem e ligou
a máquina. Na parte superior da máquina estavam as palavras: "Este apagador de mentes pertence
a besta, 666."
Quando o homem saiu da mesa, seus olhos tinham um olhar vazio e seus
movimentos lembravam os de um zumbi num filme. Vi uma grande mancha branca no
alto da sua cabeça, eu sabia que a sua mente tinha sido cirurgicamente alterada, para que deste
modo ela pudesse ser controlada pela besta.
A besta disse: "E agora, senhor, não está se sentindo melhor? Eu não lhe disse que
cuidaria de todos os seus problemas? Eu dei-lhe uma mente nova. Não terá mais problemas nem
preocupações."
O homem não respondeu.
"Você obedecerá ao meu comando", disse a besta, enquanto pegava um pequeno objeto e o
prendia na camisa dele. Falou de novo com o homem e ele respondeu sem mover os lábios. Ele se
movimentava como um morto vivo!
"você vai trabalhar e não vai se sentir zangado ou frustrado, nem mesmo gritar ou se sentir
triste. Vai trabalhar para mim até morrer. Tenho muitos como você sob o meu controle. Alguns
mentem, outros matam, outros roubam, outros fazem guerra, alguns têm filhos, alguns mexem com
o maquinário e alguns fazem outras coisas. Sim eu controlo tudo." E deu uma gargalhada
demoníaca.
Foi dado ao homem alguns papéis para serem assinados. Ele alegremente deu todos os
seus pertences a besta.
Continuando a visão, vi o homem deixar o escritório da besta, pegar o carro e ir para a
sua casa. Quando chegou, sua mulher tentou beijá-lo, mas ele esquivou-se. Ele não tinha mais
nenhum sentimento por ela, nem por ninguém. A besta o tinha incapacitado de sentir qualquer
emoção.
A mulher ficou muito zangada e gritou para o marido, mas sem sucesso.
Finalmente ela disse: "OK, chamarei a besta. Ele saberá o que fazer." Após um rápido telefonema, ela saiu da casa e dirigiu-se para o mesmo prédio onde seu marido tinha acabado de sair.
A besta deu as boas vindas e perguntou: "Diga-me todos os seus problemas,
tenho certeza de que posso ajudá-la."
Um homem muito bonito levou-a pelo braço, colocando-a na mesma mesa onde seu
marido havia estado antes. Após sofrer a mesma operação, tornou-se também uma escrava
despersonalizada da besta.

Ouvi quando a besta perguntou: "Então, como se sente agora?" E ela não respondeu até
que ele prendeu um pequeno objeto em sua blusa, aí ela reconheceu que a besta era o seu mestre e
senhor, e começou a adorá-lo.
"você será uma reprodutora", disse ele. "Você terá bebês perfeitos, que me adorarão e me
servirão."
A mulher respondeu numa voz robotizada: "Sim, meu mestre, obedecerei."
Vi a mulher outra vez, desta vez ela estava num outro prédio. Haviam muitas
mulheres grávidas lá, que deitavam inanimadamente em suas camas, cantando monótono louvor à
besta. As enfermeiras também tinham 666 em suas testas.
Quando os seus bebês nasciam, eram levados para um outro prédio, onde enfermeiras
com mentes alteradas, tinham a incumbência de criá-los. Elas também tinha o número 666 na testa.
A besta cresceu em poder até que o seu império se estendeu por toda a terra. Os bebês
também cresceram, e num determinado momento, eles também foram colocados na máquina de
destruição de mente. Eles adoravam a besta e a sua imagem. Mas a máquina não tinha poder sobre
os filhos de Deus.
Escutei a voz do Senhor, dizendo: "Esses que adoram a besta e a sua imagem
perecerão. Muitos serão enganados e cairão, mas salvarei os meus filhos da besta. Estas coisas
acontecerão no final dos tempos. Não recebam a marca da besta, arrependam-se agora antes que
seja tarde."
"A besta vai intitular-se um homem de paz, e a trará para muitas nações em um tempo
muito confuso. Ele será capaz de suprir o mundo com muitos bens baratos, e se certificará que o
salário de todos seja suficiente. Fará aliança com muitas nações e os grandes homens do mundo, o
seguirão, iludidos por um falso sentimento de segurança.
"Antes dessa época, Eu levantarei um exército de crentes que permanecerão na verdade e
na justiça. O exército poderoso do qual Joel falou, ouvirá a Minha voz desde o nascer até o por do
sol."
"Durante a noite eles também ouvirão a Minha voz e me responderão. Trabalharão para
Mim e correrão como homens valorosos de guerra. Farão grandes obras para Mim, pois estarei
com eles.
Todas essas coisas me foram reveladas pelo Senhor Jesus Cristo, numa visão
aberta. São palavras da Sua boca, e são sobre o tempo do fim.
Jesus e eu voltamos para casa, e meditei sobre todas as coisas que Ele falou e me
mostrou. Eu adormeci orando pela salvação de toda a humanidade.

19 A Boca do Inferno
Na noite seguinte Jesus e eu caminhamos para dentro das mandíbulas do inferno.
Jesus disse: "Já conhecemos quase todo o inferno, minha filha, mas não lhe mostrarei tudo.

Contudo o que você conheceu, Eu quero que conte ao mundo e lhe diga que o inferno é real.
Diga-lhe que este relato é verdadeiro."
Ao caminharmos, chegamos a uma colina que dava vista para um pequeno vale.
Até onde eu podia ver, haviam pilhas de almas humanas alinhadas ao lado desta colina. Podia
ouvir seus gritos. Um barulho enorme enchia o lugar. Jesus me disse: "Minha filha, aqui estão as
mandíbulas do inferno. Todas as vezes que a boca do inferno é aberta, você escuta este
barulho."As almas tentavam sair, mas não conseguiam, porque estavam emparedadas nos lados
do inferno. Como Jesus falou, vi muitas formas negras caindo, passando por nós, caindo com um
baque no fundo da colina. Demônios levam as almas acorrentadas com enormes correntes. Jesus
disse: "Essas são as almas que acabaram de morrer na Terra e estão chegando ao inferno. Essa
atividade dura dia e noite."
Subitamente, um grande silêncio no lugar! Jesus disse: "Eu a amo, Minha filha, e Eu
quero que você fale ao povo da Terra sobre o inferno."
Olhei lá para baixo, para dentro das mandíbulas do inferno, através de uma espécie de
portinhola, que ficava no lado. Gritos de dor e de tormento subiam de lá. Quando tudo isso
terminará? Indagava. Eu ficaria muito feliz de descansar de tudo isto.
Então, de repente, senti-me muito só. Não sei como eu sabia, mas meu coração já me havia
dito que Jesus tinha ido embora. Fiquei muito triste e virei-me para o local onde Ele estava. Estava
certa, Jesus não estava mais lá. "Ó, não" eu gritei: "Não, de novo não! Ó, Jesus, onde está o
Senhor?"
O que você vai ler agora, o deixará assustado. Oro para que isto o assuste o suficiente para
fazer de você um crente. Oro para que você se arrependa de seus pecados, a fim de que nunca
venha para este lugar. Oro também para que você acredite em mim. Não quero que isto aconteça
com ninguém. Eu o amo e espero que você acorde antes que seja muito tarde.
Se você é cristão e está lendo isto, certifique-se da sua salvação. Esteja pronto para se
encontrar com o Senhor a qualquer momento, pois as vezes não há tempo para
arrependimento. Mantenha a sua chama acesa e a sua lâmpada cheia de óleo. Esteja preparado
porque você não sabe quando Ele voltará. Se você ainda não nasceu de novo, leia João 3,16-19 e
clame ao Senhor. Ele o salvará deste lugar de tormentos.
Chorando, comecei a descer a colina, procurando por Jesus. Fui parada por um
demônio enorme, com uma corrente. Ele riu e disse: "você não tem para onde correr, mulher.
Jesus não está aqui para salvá-la. Você ficará no inferno para sempre."
"Ó não!", gritei, "deixe-me passar." Lutei contra ele com toda a minha força, mas logo fui
presa pela corrente e jogada no chão. Enquanto eu estava lá estendida, uma película estranha e
grudenta começou a me cobrir, com um fedor tão grande, que me senti mal. Eu não sabia o que ia
acontecer.
Então, comecei a sentir que a minha carne e a minha pele começavam a cair dos ossos!
Gritei muito de total horror. "Ó Jesus," gritei: "Onde está o Senhor?"
Olhei para mim mesma e vi que buracos estavam começando a aparecer na minha
carne restante. Eu comecei a me tornar uma alma suja e acinzentada, com carne cinzentada caindo
de mim. Haviam buracos por todos os lados, nas minhas pernas, nas minhas mãos e nos meus

braços. Chorava e gritava: "Ó, não! Estou no inferno para sempre! Ó, não!"
Comecei a sentir os vermes dentro de mim, olhei para descobrir que os meus
ossos estavam cheios deles. Mesmo quando não podia vê-los, eu sabia que eles estavam lá.
Tentei arrancá-los de mim, mas quanto mais eu tentava, mas outros apareciam no lugar. Eu
realmente podia sentir a decadência do meu corpo.
Sim, sabia das coisas, e podia me lembrar exatamente de tudo que havia
acontecido na Terra. Podia sentir, ver, cheirar e provar os tormentos do inferno. Podia
me ver por dentro. Eu era somente uma forma esquelética suja, mas mesmo assim podia
sentir tudo que estava acontecendo comigo. Eu via os outros como a mim mesma. Havia almas até
onde podia enxergar.
Gritei de novo, cheia de dor: "Ó, Jesus, por favor ajude-me Jesus." Eu queria morrer,
mas não podia. Senti o fogo de novo subindo pelas minhas pernas. Gritava: "Onde Tu estás,
Jesus?" Eu rolava pelo chão e chorava como todos os outros. Ficávamos na boca do inferno em
pequenos montes, como lixo. Uma dor insuportável tomava conta de nossas almas.
Continuava gritando o tempo todo: "Onde Tu estás, Jesus? Onde está o Senhor?
Eu pensava, e se isso fosse só um sonho? Será que eu acordaria? Estava realmente no
inferno? Teria cometido algum grande pecado contra Deus e perdido a minha salvação? O que teria
acontecido? Pequei contra o Espírito Santo? Me lembrava de todos os ensinos bíblicos que eu ouvi.
Eu sabia que a minha família estava em algum lugar acima de mim. Horrorizada eu percebi que
estava no inferno, exatamente como aquelas almas, que eu tinha visto e das quais eu havia falado.
Me sentia muito estranha em ser capaz de ver completamente através do meu
corpo. Os vermes tinham começado a rastejar em mim de novo. Podia senti-los rastejando. Gritava
de medo e dor.
Aí o demônio disse: "O seu Jesus te deixou na mão, não foi? Agora você é propriedade de
Satanás!" Uma gargalhada maligna saiu dele, quando ele levantou a minha forma, e me colocou em
cima de alguma coisa.
Logo descobri que estava nas costas de uma forma viva morta que parecia algum
tipo de animal. O animal como eu, era cinza escuro, de uma carne morta, em
decomposição, cheio de sujeira. Um odor horrível enchia o ar sujo. O animal me levou para cima,
por uma saliência. Ó Senhor, Onde Tu estás?
Passamos por muitas almas clamando para serem salvas. Escutei o som
barulhento da mandíbula do inferno se abrindo e vi mais almas caindo, passando por mim. As
minhas mãos estavam atadas para trás.
A dor não era constante - vinha e ia embora de repente. Gritava cada vez que as dores
vinham e esperava com medo até elas diminuírem.
Eu pensava, Como é que eu vou sair? O que é que há à frente? Aqui é o fim? O que fiz
para merecer o inferno? "Ó Senhor, onde Tu estás? Eu chorava de dor.
Chorava, mas as lágrimas não vinham — só soluços secos que balançavam meu corpo. O
animal parou diante de alguma coisa. Olhei para cima e vi uma linda mulher cheia de riquezas
extravagantes e de jóias reluzentes. No centro deste recinto havia uma linda mulher vestida

como uma rainha. Eu imaginei no meu desespero o que era aquilo.
Chamei por ela e disse: "Por favor, mulher, me ajude." Ela chegou perto e cuspiu
na minha face, me amaldiçoou e me disse palavrões. "Ó Senhor, o que vem a seguir? Eu chorei
e ela deu uma gargalhada demoníaca.
Bem diante dos meus olhos aquela mulher transformou-se em homem, em gato,
em cavalo, numa serpente, num rato e num jovem. O que ela escolhia ser, ela era. Tinha
um grande poder maligno e no alto do seu quarto estava escrito: 'Rainha de Satanás'.
O animal continuou a andar, durante o que me pareceu serem horas e então parou.
Com uma sacudida, ele me jogou no chão. Olhei para cima e vi um exército de homens a cavalo,
vindo na minha direção. Fiquei bem encolhida no canto, enquanto eles passavam. Eram também
esqueletos, com aquela alma suja cinzenta da morte.
Logo que eles passaram, fui levantada do chão e jogada numa cela. Alguém trancou a
porta e olhei assustada a minha volta e chorei. Orei, mas já sem esperança. Chorei e me arrependi
um milhão de vezes de todos os meus pecados. Sim, eu pensei nas muitas coisas que eu poderia ter
feito, para levar outros a Cristo, e de ter ajudado alguém que precisou de mim. Me arrependi das
coisas que tinha feito e das coisas que tinha deixado de fazer.
"Ó, Jesus, salve-me", gritei. Clamava a Deus o tempo todo para me ajudar, embora não
pudesse vê-lo ou senti-lo. Estava no inferno, exatamente como todos os outros que eu havia
visto. Cai no chão, com dor e chorei. Senti que estava perdida para sempre.
As horas se passaram, o som alto sempre vinha de novo, e outras almas caíam no
inferno. Eu continuava a clamar: "Jesus, Onde o Senhor está? Mas não havia resposta. Os vermes
começaram a rastejar de novo dentro da minha forma espiritual, podia sentir todos eles dentro de
mim.
A morte estava em toda parte. Eu não tinha mais carne, órgãos, sangue, corpo, ou
esperança. Eu continuava a tirar os vermes da minha forma esquelética. Sabia de tudo que estava
acontecendo, queria morrer, mas não podia. A minha alma ficaria ali, viva para sempre.
Comecei a cantar sobre a vida e o poder no sangue de Jesus, capaz de salvar do
pecado. Logo que comecei, demônios enormes com lanças vieram e gritaram: "Pare!" Eles me
espetaram com lanças e senti as chamas quentes de fogo quando as pontas penetravam na minha
forma. Eles me espetaram continuamente.
Eles cantavam: "Satanás é o deus aqui. Nós odiamos Jesus e tudo relacionado a Ele!"
Como não parei de cantar, tiraram-me da cela e me arrastaram até uma abertura grande e
disseram: "Se você não ficar quieta, seus tormentos serão ainda piores." Parei de cantar e depois de
um tempo eles me colocaram de volta na cela. Lembrei-me de um versículo da Bíblia sobre anjos
caídos, presos por pesadas correntes, até o final do julgamento. Comecei a pensar se este era o meu
julgamento. "Senhor, salve o povo da Terra," gritei. Muitos textos da Escritura vieram a
minha mente, mas com medo dos demônios, não os recitei.
O ar era cheio de lamentos e um rato chegou bem perto de mim. Enxotei-o para
fora da cela e comecei a pensar em minha família. "Ó, Senhor, não deixe que eles venham
para cá", pois agora eu tinha certeza que estava no inferno.

Deus não podia me ouvir. Os ouvidos do Todo-Poderoso estão fechados aos lamentos do
inferno, pensei. Se pelo menos alguém escutasse!
Um rato enorme pulou na minha perna e mordeu-me. Gritei e joguei-o fora. Só
ouvi um grito de dor.
Um fogo vindo sabe-se lá de onde, começou a vir lentamente em minha direção. As horas,
os minutos e os segundos passavam. Eu era uma pecadora, no inferno. "Ó morte, por favor, vem."
Chorei. O meu choro parecia encher todas as mandíbulas do inferno. Outros pareciam se juntar ao
meu choro — perdidos para sempre — sem saída! Eu queria morrer, mas não podia.
Caí no chão num monte, sentindo todos aqueles tormentos. Ouvi as mandíbulas se abrirem
de novo e mais almas entraram. O fogo me queimava agora, juntamente com mais uma dor. Eu
sabia de tudo o que estava acontecendo. Eu tinha uma mente sã e rápida. Eu sabia de todas as
coisas, como que quando as almas morrem na terra e não salvas de seus pecados, vêm para cá.
"Ó, meu Deus, salve-me!" gritei "Por favor, salve a todos nós."Lembrei-me de toda a
minha vida e de todos que me falavam de Jesus. Lembrava de orar pelos doentes e de
como Jesus os curou. Me lembrei de Suas palavras de amor e conforto, e de Sua
fidelidade.
Se eu tivesse sido ou fosse mais como Jesus, não estaria aqui, pensei. Pensei em todas
as coisas boas que Deus me deu — como Ele me deu o ar que eu respirei, o alimento, meus filhos,
um lar e muitas coisas boas para eu desfrutar. Mas se Ele é um Deus tão bom, porque estaria eu
ali? Eu não tinha forças para me levantar, mas a minha alma continuava gritando: "Deixe-me sair
daqui."
Eu sabia que a vida continuava, acima de mim, e em algum lugar os meus amigos
e a minha família, estavam tendo suas vidas normais. Sabia que havia risos, amor e bondade em
algum lugar lá em cima. Mas até isso começou a se desvanecer naquela terrível dor.
Uma semi-escuridão e uma neblina fina cobriam esta parte do inferno. Uma luz fraca e
amarelada estava por toda parte e o cheiro de carne queimada em decomposição era quase
insuportável. Os minutos pareciam horas e as horas uma eternidade.
Não conseguia dormir, nem descansar e não havia comida ou água. Nunca senti tanta fome
e sede em toda a minha vida. Eu estava tão cansada e tão sonolenta - mas as dores não cessavam.
Sempre que as mandíbulas se abriam, elas jogavam uma outra carga de humanidade perdida para o
inferno, ficava pensando se algum conhecido meu, estaria entre eles.Já tinha se passado algumas
horas desde que cheguei às mandíbulas do inferno. Mas aí uma luz começou a iluminar o ambiente,
imediatamente o fogo parou e o rato foi embora. Procurei um modo de escapar mas não achei.
Indagava o que estava acontecendo. Olhei para fora das portinholas do inferno , já
imaginando que era alguma coisa terrível. Aí o inferno começou a tremer, o fogo começou a
queimar de novo. As serpentes, os ratos e os vermes voltaram! Uma dor insuportável invadiu a
minha alma quando os tormentos começaram de novo.
De repente, fui levantada da cela por uma força invisível. Quando recobrei os sentidos
o Senhor e eu estávamos de pé ao lado da minha casa. Gritei: "Por que Senhor, por que?"
Jesus respondeu: "A Paz, aquieta-te." Senti paz na mesma hora. Ele levantou-me
carinhosamente e adormeci em Seus braços.

Quando acordei no dia seguinte, estava muito doente. Durante quatro dias eu
recordei os horrores do inferno com os seus tormentos. Durante a noite eu acordava
gritando e dizendo que haviam vermes rastejando em mim. Fiquei com muito medo do
inferno.

20 O Céu
Fiquei doente por muitos dias após ter sido largada nas mandíbulas do inferno. Tinha
que dormir com a luz acesa. Precisava ter a Bíblia comigo o tempo todo e a lia constantemente.
Minha alma se encontrava em estado de choque. Eu sabia agora o que uma alma perdida suporta va
no inferno.
Jesus dizia: "A Paz, aquieta-te" e a Paz entrava em minha alma. Mas, poucos
minutos depois eu acordava gritando, histérica de medo.
Durante todo esse tempo eu sabia que, nunca estive sozinha, Jesus estava sempre
lá. Mas, mesmo sabendo disso, algumas vezes não sentia a Sua presença. Sentia tanto medo de
voltar ao inferno, que tinha até medo algumas vezes de ter Jesus perto de mim.Tentei contar aos
outros sobre a minha experiência no inferno, mas eles não me escutaram. Supliquei-lhes: "Por
favor, se arrependam de seus pecados antes que seja tarde demais". Eu sei que é difícil para as
pessoas acreditarem no que eu digo, bem como em tudo que eu passei e que Jesus me pediu para
escrever sobre o inferno.
O Senhor assegurou-me que Ele era o Senhor que me curou, e apesar de achar que
eu nunca seria totalmente curada, a cura completa realmente aconteceu.
E então, aconteceu de novo. Estava no Espírito com o Senhor Jesus, subindo bem alto em
direção ao céu.
Jesus falou: "Eu quero lhe mostrar o amor e a bondade de Deus, assim como
algumas partes do céu. Quero que veja as maravilhosas obras do Senhor, que são tão lindas de
contemplar."
À nossa frente havia dois planetas gigantescos, lindos e gloriosos em todo o seu esplendor.
O próprio Deus era a luz ali.
Um anjo veio ao nosso encontro e disse-me: "Veja a bondade e a generosidade do
Senhor Seu Deus. A Sua misericórdia dura para sempre." Emanava daquele anjo uma sensação
tão grande de amor e ternura, que eu estava a ponto de chorar quando ele falou de novo:
"Contemple o poder, a força e a majestade de Deus. Vou lhe mostrar o lugar que Ele criou para os
Seus filhos."
Na mesma hora havia um planeta luminoso agigantando-se diante de nós, uma
planeta tão grande como a terra. Então escutei 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. Enviei Meu Filho para
morrer na cruz, para que ninguém precise se perder."
"Mas", Ele disse com um sorriso, "Vou lhe mostrar o lugar que Eu fiz para os
Meus filhos. Me importo muito e cuido bem deles. Eu Me importo quando uma mãe

perde o seu filho, mais ainda quando ele é tirado antes da hora, como aconteceu contigo, minha
filha. Como vê, Eu sei de todas as coisas e Me importo."
"Eu já sei a partir da hora que há vida no ventre. Eu sei também dos bebês que são
assassinados ainda nos corpos de suas mães — as vidas abortadas que são lançadas fora porque
não foram desejadas. Eu sei dos que nascem mortos e daquelas que nascem com defeitos físicos.
São almas, desde o momento da concepção."
"Os meus anjos descem e trazem essas crianças para mim, quando elas morrem." Eu
tenho um lugar onde elas podem crescer, aprender e serem amadas. Eu dou a elas corpos inteiros e
restauro as partes que estavam faltando. Eu lhes dou corpos glorificados."
Por todo o planeta havia uma sensação de ser amado, uma sensação de bem estar. Tudo
era perfeito. Aqui e acolá entre a exuberante grama verde e as piscinas de água cristalina, haviam
"playgrounds" com assentos de mármore e bancos de madeira bem lustrados.
E havia crianças. Por onde olhávamos haviam crianças em quase todos os tipos de
atividades, vestidas com túnicas de um branco perfeito, calçando sandálias. As vestes eram tão
resplandecentes que cintilavam como o sol, na impressionante luz do planeta. Uma profusão de
cores por toda parte acentuava a brancura das túnicas das crianças. Os anjos eram os guardiões
dos portões e os nomes das crianças estavam escritos num livro.
Vi crianças aprendendo a Palavra de Deus e estudando musica de um livro dourado. Fiquei
surpresa em ver animais de todas as espécies vindo às crianças ou sentadas ao lado delas, enquanto
elas estavam nessa escola angelical.
Não havia lágrima e nem tristeza. Tudo era divinamente lindo, a alegria e a felicidade
estavam por toda parte.
Então o anjo, mostrou-me um outro planeta, que resplandecia como uma grande luz diante
de mim. A luz brilhava com o esplendor de um milhão de estrelas e tudo no planeta era lindo e
vivo.
À distância consegui ver duas montanhas de puro ouro, enquanto que mais perto de mim
haviam dois portões de ouro, incrustados com diamantes e outras pedras preciosas. Eu sabia que
aquela era a nova terra e que a cidade esplendorosa diante de mim era a Nova Jerusalém — a
cidade de Deus, a terra prometida.
Então voltamos à velha terra — a terra como era antes dos fogos finais, que a purificaria e
a purgaria para os propósitos gloriosos de Deus. Aqui também estava uma Nova Jerusalém, a
capital do milênio. Vi pessoas saindo das cavernas e das montanhas, indo em direção àquela
cidade.Ali Jesus era o Rei e todas as nações da terra lhe traziam presentes e Lhe rendiam
homenagem.
Jesus me deu a interpretação da minha visão. Ele disse: "Logo Eu voltarei e trarei
inicialmente comigo para os céus os justos que morreram, após eles, aqueles que estão vivos e
perseveraram, serão levados para estarem comigo no ar. A seguir, o Anticristo reinará na terra por
um certo tempo, e haverá tribulações como nunca houve antes e nem haverá depois."
"Então, Eu retornarei com os Meus santos e Satanás será jogado no abismo, onde
permanecerá por mil anos. Durante esses anos Eu reinarei sobre a terra, de Jerusalém. Após o
Milênio, Satanás será libertado por um tempo e Eu o derrotarei com o brilho da Minha vinda. A

velha terra vai acabar."
"Eis que haverá uma nova terra e uma Nova Jerusalém descendo sobre ela — e Eu reinarei
para todo o sempre."

21 A Falsa Religião
O Senhor disse: "Se o povo da terra Me ouvir e arrepender-se de seus pecados, Eu
segurarei as obras do Anticristo e da besta até que um tempo de revigoramento chegue." "O
povo de Nínive não se arrependeu com a pregação de Jonas? Eu sou o mesmo ontem, hoje e para
sempre. Arrependam-se e lhes enviarei um tempo de bênçãos."
Então ouvi Jesus dizer: "O meu povo deve amar um ao outro e se ajudar. Eles devem odiar o
pecado e amar o pecador. Todos os homens saberão que são os Meus discípulos por este amor."
Enquanto Ele falava, a terra se abriu e voltamos ao inferno. Vi uma ladeira cheia
de troncos de árvores mortas, e tudo ao redor era de um cinza sujo. Vi também pequenos
buracos no lado da montanha, com formas cinzentas de pessoas andando e conversando.
Segui Jesus por uma trilha curva e escura, que subia para o lado daquela
montanha cinza. Quando chegamos mais perto, vi que as pessoas eram completas, mas
mortos vivos. Elas eram formadas de carne morta, cinza e presas umas as outras com
uma corda de servidão, um tipo de cordão de um material cinzento, que se enrolava em volta e
em todas as pessoas da montanha. Apesar de não haver fogo na proximidade, eu sabia que ali era
uma parte do inferno, já que carne morta caía dos ossos das pessoas aqui e ali, voltando a crescer
rapidamente de volta. A morte estava em toda parte, mas as pessoas pareciam não notar - estavam
totalmente engajadas em uma conversa.
"Vamos escutar o que eles estão dizendo", disse Jesus.
Um homem disse para o outro: "você ouviu falar deste homem chamado Jesus, que veio
para acabar com o pecado?"
Um outro respondeu: "Eu conheço Jesus. Ele limpou os meus pecados e não sei, de fato,
o que estou fazendo aqui."
"Nem eu", disse o primeiro.
Um outro, disse: "Tentei testemunhar ao meu vizinho sobre Jesus, mas ele nem
mesmo quis me escutar. Quando a mulher dele morreu, ele veio me pedir emprestado o
dinheiro para o funeral, mas aí me lembrei que Jesus havia dito que devíamos ser espertos
como as serpentes e inocentes como as pombas. Então virei-lhe as costas. Sabia que ele iria gastar
o dinheiro com outra coisa. Você sabe, temos que ser bons mordomos do nosso dinheiro."
O primeiro homem, que já tinha falado, falou de novo: "Sim, irmão, um rapaz da nossa
igreja precisava de roupas e sapatos, mas seu pai bebia, por isso recusei-me a comprar qualquer
coisa para o seu filho — nós realmente demos a ele uma lição."
"Bem" disse um outro homem, enquanto segurava a corda de servidão em suas
mãos e a torcia à sua volta nervosamente: "devemos sempre ensinar aos outros a viver como Jesus.

Aquele homem não tinha o direito de beber. Deixe ele sofrer."
Jesus disse: "Ó gente tola, de coração duro, acorde para a Verdade e ame o próximo com
um amor intenso. Ajude os desamparados. Oferte aos necessitados, sem pensar em receber algo em
troca."
"Se você se arrepender, Ó terra, Eu a abençoarei e não a amaldiçoarei. Acordem do seu
sono e venham a Mim. Se humilhem e dobrem os seus corações diante de Mim, e Eu virei e andarei
no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo (Levítico 26:12)."

22 A Marca da Besta
Ouvi o Senhor dizer: "Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem
(Gênesis 6:3).
Venha ver a besta"
"Durante os últimos dias uma besta maligna se levantará da Terra e enganará a muitos de
todas as nações da Terra. Ele vai exigir que todos recebam a sua marca, o número 666, colocado
nas suas mãos ou em suas testas. Qualquer um que receber aquela marca pertencerá à besta, e será
jogado com ele no lago de fogo e enxofre.
"A besta virá por aclamação do mundo, já que trará uma paz e prosperidade, com nunca
houve. Quando ele dominar o mundo, aqueles que não tiverem a sua marca na testa ou nas
mãos, não poderão comprar comida, roupas, carros, casas ou qualquer coisa que possa ser
comprada. Nem poderão também vender nada que eles possuam para ninguém, a não ser que tenha
a marca."
"O Senhor Deus declara expressamente que aqueles que receberem a marca,
estarão confirmando a sua lealdade à besta e serão para sempre afastados de Deus. Eles terão o
seu lugar entre os incrédulos e os obreiros da iniqüidade. A marca declara simplesmente que
aqueles que a possuem, rejeitaram a Deus e voltaram-se para a besta em troca do seu sustento."
"A besta e os seus seguidores perseguirão aqueles que rejeitarem a marca, matando
muitos deles. Todo o tipo de pressão que existe será usado para forçar os crentes do Deus
verdadeiro a serem marcados. Filhos e bebês serão mortos perante os olhos dos pais que recusaram
receber a marca. Será um tempo de muito luto.
"Aqueles que possuem a marca serão forçados a entregar as suas posses à besta, em
troca de uma promessa de que a besta suprirá todas as necessidades dos seus seguidores."
"Alguns de vocês se enfraquecerão e se entregarão à besta, recebendo a sua marca nas
suas mãos ou em suas testas. Vocês dirão: 'Deus me perdoará. Deus vai entender.' Mas Eu não
voltarei atrás na Minha Palavra. Tenho advertido repetidamente através das bocas dos meus
profetas e dos ministros do Evangelho. Arrependam-se agora, enquanto ainda é dia, pois a noite
virá quando o julgamento será realizado para sempre.""Se vocês não obedecerem à besta e
recusarem a sua marca, Eu cuidarei de vocês. Não estou dizendo que muitos não terão de morrer,
em nome da fé, naqueles dias, pois muitos serão decapitados por confiarem no Senhor, mas grande

será o galardão deles."
"É verdade, haverá um época de paz e prosperidade durante a qual a besta ganhará
popularidade e estima. Ele fará que problemas do mundo pareçam nada — mas a paz terminará em
derramamento de sangue, e a prosperidade acabará numa grande fome na Terra.
"Não tenham medo do que o homem possa fazer a vocês, mas temei antes aquele que pode
fazer perecer no inferno a alma e o corpo (Mateus 10:28). Apesar de uma enorme perseguição e
das tribulações serem multiplicadas, Eu os livrarei de todas."
"Mas antes desse dia mau, levantarei um exército poderoso que Me adorará em espírito
e em verdade. O exército do Senhor fará grandes e maravilhosas proezas para Mim. Portanto,
venham juntos e Me adorem em espírito e em verdade. Tragam-Me os frutos da justiça e o que Me
é de direito, e Eu vos guardarei do dia mau. Arrependam-se agora e sejam salvos das coisas
terríveis que sucederão aos rebeldes e aos não salvos".
"O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna (Romanos
6:23). Clame a Mim enquanto pode, Eu o aceitarei e o perdoarei. Eu o amo e não é o meu desejo
que você se perca".
"Acredite neste relato e viva. Escolha neste dia a quem você servirá".

23 O Retorno de Cristo
Eu vi a volta do Senhor. Ouvi o Seu chamado como o som de uma trombeta e a
voz de um arcanjo. A Terra inteira estremeceu e das sepulturas saíram os justos para se
encontrar com o Senhor nos ares. Parecia que eu ouvia por horas as trombetas tocarem, enquanto a
Terra e o mar davam os seus mortos. O Senhor Jesus Cristo ficava acima das nuvens com
vestimentas de fogo, contemplando a cena gloriosa.
Ouvi de novo o som das trombetas. Enquanto olhava, os que estavam vivos na
terra, subiram, se encontrando com os primeiros. Via os redimidos como milhões de
pontos de luz, convergindo para um lugar de encontro no céu. Lá os anjos deram-lhes túnicas do
mais puro branco. Havia uma alegria muito grande.Os anjos mantinham a ordem e pareciam
estar em todos os lugares, dando uma especial atenção aos ressuscitados. Um novo corpo
era dado aos redimidos, que se transformavam a medida que passavam pelo ar.
Uma tremenda alegria e felicidade encheram os céus e os anjos cantavam: "Glória ao
Reis dos Reis!"
Bem alto nos céus, contemplei um imenso corpo espiritual — era o corpo de Cristo. Ele
estava deitado de costas numa cama e seu sangue caía sobre a Terra. Eu sabia que era o corpo
imolado do Nosso Senhor. Ele foi se tornando cada vez maior até encher todo o céu. Entrando e
saindo dele estavam os milhões de redimidos.
Eu observava atônita como milhões subiam as escadas do corpo, preenchendo-o,
começando pelos pés e continuando pelas pernas, braços, estômago, coração e cabeça. E quando
ele ficou cheio, vi que haviam homens e mulheres de todas as nações, povos e línguas da terra. Eles

louvavam ao Senhor, com uma voz tremenda.
Milhões estavam sentados diante de um trono. Vi anjos trazendo livros para a leitura do
julgamento. Havia a cadeira da misericórdia e muitos receberam galardões.
Então eu olhei e vi que uma escuridão cobriu a face da terra e forças demoníacas estavam
por toda parte. Incontáveis espíritos maus foram soltos de suas prisões e jogados na terra. Ouvi o
Senhor dizer: "Ai dos que habitam na Terra e no mar, porque o diabo desceu até vós
(Apocalipse 12:12b)."
Vi uma besta zangada, jogando o seu veneno sobre a terra. O inferno tremia com
a sua fúria e do abismo vieram hordas de criaturas maléficas, escurecendo a terra com o seu vasto
número. Homens e mulheres corriam gritando para as colinas, cavernas e montanhas. Havia
guerras, fome e morte sobre a terra.
Finalmente vi cavalos de fogo e carruagens no céu. A terra tremia e o sol ficou
vermelho como sangue. Um anjo disse: "O Terra, escute, o Rei está voltando!"
E apareceu no céu o Rei dos reis e Senhor dos Senhores, e com Ele estavam os santos de
todas as épocas, vestidos no mais puro branco. Me Lembrei que todo olho O contemplará e que
todo joelho se dobrará perante o Senhor.
Então os anjos tiraram as suas foices e colheram o grão amadurecido — que é o fim do
mundo.
Jesus disse: "Arrependa-se e salve-se, porque o reino de Deus está próximo. A
minha vontade e a Minha Palavra serão cumpridas. Prepare o caminho do Senhor."
E eu pensei: Devemos amar uns aos outros. Devemos ficar firmes na verdade e
corrigir nossos filhos à luz da volta iminente de Cristo. Com certeza o Rei está voltando!

24 O Apelo Final de Deus
Jesus disse: "Exorta aos que estão na terra para não serem arrogantes e nem confiarem
nas riquezas incertas, mas colocarem a sua confiança no Deus vivo, que nos dá abundantemente
todas as coisas para desfrutarmos delas. Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a
concupiscência da carne (Gálatas 5:16)."
"Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso
também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia
no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna (Gálatas 6:7-8). Porque as obras da carne são
manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices,
glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos
disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus (Gálatas 5:19-21).
Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão,
temperança. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as sua paixões e concupiscências

(Gálatas 5:22-24).
"Quando a Palavra de Deus for cumprida, então o fim virá. Vigiai, pois, porque não
sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir (Mateus 25:13). Nem mesmo o Filho
sabe, pois é do conhecimento exclusivo do Pai. A Palavra está sendo cumprida rapidamente. Venha
como uma criancinha, e deixe-Me limpá-lo das obras da carne. Diga a mim: 'Senhor Jesus, entre no
meu coração e perdoe os meus pecados. Sei que sou um pecador, e me arrependo dos meus
pecados. Lave-me no Seu sangue e me faz limpo. Pequei contra o céu e diante do Senhor, e não
sou digno de ser chamado de filho. Eu o aceito pela fé como o meu Salvador'."
"Eu lhes darei pastores segundo o Meu coração e Eu serei o seu Pastor. Vocês serão o
Meu povo e Eu serei o Seu Deus. Leiam a Palavra e não se esqueçam de vossas congregações.
Dêem para Mim toda a sua vida, e Eu os guardarei. Jamais os deixarei ou abandonarei."
"Meu povo, pelo Espírito, temos acesso ao Pai. Eu oro para que todos vocês venham e
dêem os seus corações ao Senhor."

25 Visões do Céu
Algumas das visões a seguir me foram dadas antes de Jesus me levar ao inferno. Outras
aconteceram quase no final da minha jornada pelo inferno.

Semelhantes a Deus
Recebi essa visão celestial quando estava em oração, meditação e adoração.
A glória do Senhor desceu naquele lugar onde estava orando. Grandes ondas de fogo, luzes
brilhantes e um poder tremendo surgiram diante dos meus olhos. No centro do fogo e das luzes
estava o trono de Deus e nele a semelhança de Deus. Alegria, paz e amor fluíam de Deus
Todo-Poderoso.
O ar ao redor do trono estava cheio de pequenos querubins, cantando e beijando o
Senhor na face, nas mãos e nos pés. A música que eles cantavam era: "Santo, Santo, Santo é o
Senhor Deus Todo-Poderoso." O querubim tinha línguas de fogo sobre as suas cabeças e nas
pontas de cada asinha. O movimento de suas asas parecia estar sincronizado com o movimento de
poder e glória do Senhor.
Um querubim voou em minha direção e tocou-me nos olhos.

Montanhas de Ouro
Numa outra visão, olhei por sobre a terra. Podia ver por muitos quilômetros que a terra
estava sedenta por chuva. O solo estava rachado, seco e árido. Não havia árvores ou qualquer tipo

de vegetação a vista.
Então foi-me permitido olhar além dessa terra seca, podendo ver todo o percurso até o céu.
Lá, lado a lado e juntos nas suas bases, havia duas montanhas gigantescas. Não sei a altura delas,
mas eram muito, muito altas. Cheguei mais perto das montanhas e descobri que elas eram feitas de
ouro maciço --um ouro tão puro que era transparente.
Através e além das montanhas eu vi uma luz branca brilhante, que se expandia e enchia o
universo. Senti em meu coração que ali estava a base sobre a qual o universo se apóia.O homem
briga por um anelzinho de ouro, mas Deus tem todo o ouro.

Construção de uma Mansão
Esta visão eu recebi em oração. Vi anjos lendo o registro das obras que fazemos aqui na
terra. Alguns deles tinham asas mas outros não. Alguns eram grandes e outros pequenos, mas
todos tinham faces diferentes, como nós aqui na terra, eles podiam ser identificados por suas
características faciais.
Vi anjos cortando empenhadamente diamantes enormes e colocando-os nos
alicerces de lindas mansões. Os diamantes tinham cerca de um pé de espessura e dois pés de
tamanho e eram lindíssimos. Cada vez que uma alma é ganha para Deus, um diamante é colocado
na mansão do ganhador de almas. Nenhum trabalho é em vão quando é feito para Deus.

Os Portões do Céu
Numa outra vez em oração, tive esta visão celestial. Estava em espírito e um anjo veio e
levou-me para o céu. Novamente cenas impressionantes de luzes em ondas e de uma glória
deslumbrante, como eu tinha visto atrás das montanhas de ouro maciço. Contemplar a amostra do
poder de Deus era de tirar o fôlego.
Enquanto eu e o anjo nos aproximávamos de dois enormes portões num muro
gigantesco, vimos dois anjos excepcionalmente grandes com espadas. Eles tinham cerca de
quatorze metros de altura e os seus cabelos eram dourados. Os portões eram tão altos que
não era possível ver a parte superior deles. Eram as mais lindas peças de arte que eu já havia visto
em minha vida, eram trabalhados a mão, com dobras intrincadas, desenhos como de tapeçarias,
camadas em baixo relevo, tudo isso cravejado de pérolas, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas e
outras pedras preciosas. Tudo nos portões parecia estar numa perfeita harmonia. Um anjo com um
livro em sua mão saiu de detrás dos portões. Após checar o livro, o anjo acenou, confirmando que
eu podia entrar.
Leitor, você não poderá entrar no céu se o seu nome não estiver escrito no Livro da Vida do
Cordeiro.

A Sala do Arquivo
Em visão, um anjo me levou para o céu e me mostrou uma grande sala com paredes de puro
maciço. Haviam letras do alfabeto gravadas nelas, parecia uma imensa biblioteca, só que os livros
eram embutidos nas paredes, ao invés de ficarem em prateleiras.
Anjos, com longas túnicas, tiravam os livros das paredes e os estudavam com atenção.
Parecia haver uma ordem rígida no que eles faziam. Notei que os livros tinham uma capa grossa de
ouro e algumas das páginas eram vermelhas. Eles eram muito lindos.O anjo que me
acompanhava, disse-me que aqueles livros eram um registro das vidas de cada pessoa
que havia nascido na Terra, e que haviam mais salas por toda a parte, com mais
relatórios ainda. De tempos em tempos, os arcanjos levavam os relatórios a Deus, para a sua
aprovação ou reprovação. Os livros continham pedidos de orações, profecias, atitudes, crescimento
no Senhor, almas levadas a Cristo, o fruto do Espírito e muito mais. Tudo o que fazemos na terra é
anotado em um dos livros pelos anjos.
Com freqüência um anjo tirava um livro e lavava as páginas com um pano macio. As
páginas ficavam vermelhas.

Uma Escada Celestial
O Espírito do Senhor me deu a seguinte visão. Vi uma grande escada espiritual que descia
do céu para a terra. De um lado dela os anjos desciam à terra, enquanto que do outro lado eles
subiam.
Os anjos que vi na escada não tinham asas, mas cada um tinha um livro com um nome
escrito na capa. Alguns deles pareciam estar dando orientações e respondendo a perguntas feitas
por outros anjos. Logo que as instruções eram dadas e as perguntas respondidas, eles
desapareciam.
Vi também outras escadas em outras partes da terra. Nelas sempre haviam anjos em
constante movimento, subindo e descendo. Eles se moviam com ousadia e autoridade, uma vez que
eram mensageiros das ordens de Deus.

26 Uma Profecia de Jesus
Quando Jesus apareceu pela primeira vez , Ele disse: "Kathryn, você foi escolhida
pelo Pai para Me acompanhar pelas profundezas do inferno. Vou lhe mostrar muitas coisas, Eu
quero que o mundo saiba sobre o inferno e sobre o céu. Direi a você o que escrever, para que esse
livro se torne um registro verdadeiro de como são esses lugares desconhecidos. O Meu Espírito vai
revelar a você segredos sobre a eternidade, o julgamento, sobre o amor, a morte e a vida futura."
A mensagem do Senhor para um mundo perdido é esta: "Não quero que você vá para
o inferno, você foi criado para a Minha própria alegria e para uma comunhão eterna. Você é a

Minha criação e Eu o amo. Cla-e a Mim e enquanto estou perto, Eu o ouvirei e responderei. Quero perdoá-lo e abençoá-lo."
Para aqueles que nasceram de novo, o Senhor diz: "Não se esqueçam de se reunirem e
virem juntos orar e estudar a Minha Palavra. Me adorem no espírito de santidade."
O Senhor diz para as igrejas e para as nações: "Os Meus anjos sempre lutam pelos
herdeiros da salvação e por aqueles que se tornarão herdeiros. Eu não mudo. Sou o mesmo ontem,
e hoje e eternamente (Hebreus 13:8). Busquem-Me e derramarei Meu Espírito sobre vocês. Seus
filhos e suas filhas profetizarão. Farei coisas grandiosas entre vocês."
Se você ainda não é salvo, por favor, agora mesmo, ajoelhe-se diante do Senhor e peça-Lhe
que perdoe os seus pecados e que o faça filho dEle. Seja qual for o preço, você deve se decidir
agora qual será o seu lar eterno. O inferno é horrível e é real.

Palavras Finais
Quero assegurar a vocês, de novo, que as coisas que leram neste livro são verdadeiras. O
inferno é um lugar real, de tormentos eternos. Mas, gostaria de dizer a vocês, que o céu também é
igualmente real, e pode ser o seu lar por toda a eternidade.
Como obreira de Deus, submeti-me à direção de Nosso Senhor Jesus Cristo e registrei
fielmente o que Ele me mostrou e me disse.
Para que vocês tenham uma leitura mais produtiva, leia este livro com a sua Bíblia e
compare o que foi escrito aqui, com as Sagradas Escrituras. Que Deus use este livro para a Sua
glória.
Mary Kathryn Baxter
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Notas sobre a Autora
Mary Kathryn Baxter nasceu em Chattanooga, Tenessee, USA. Cresceu na casa de
Deus. Quando ainda era jovem, a sua mãe ensinou-lhe sobre Jesus Cristo e a Sua salvação.
Kathryn nasceu de novo aos 19 anos e depois de servir ao Senhor durante alguns
anos, desviou-se por um tempo. O Espírito do Senhor não desistiu dela, e ela voltou e deu a
sua vida novamente a Cristo. Ela ainda O serve fervorosamente.
Em meados dos anos 60, Kathryn mudou-se com a sua família para Detroit,
Michigan, onde viveu por um tempo. Mais tarde foi para Belleville, Michigan, onde começou a ter
as visões de Deus.
Os ministros, líderes e santos do Senhor falam muito bem dela e do seu ministério. O
mover do Espírito Santo é enfatizado em todos os seus cultos, e muitos milagres acontecem neles.
Os dons do Espírito Santo são manifestados em suas reuniões, quando então ela é guiada pelo
Espírito de Deus. Ela ama ao Senhor com todo o seu coração, a sua mente, sua alma e com a sua
força, e deseja acima de tudo, ser uma ganhadora de almas para Jesus Cristo.
Kathryn é casada há mais de 24 anos com Bill Baxter. Eles têm quatro filhos e seis netos,
que os ajudam no ministério.
Ela é realmente uma obreira dedicada do Senhor. A sua chamada é especificamente na área
dos sonhos, visões e revelações. Foi consagrada ao ministério em 1983, na "Full Gospel Church of
God" (Igreja do Evangelho Pleno de Deus), em Taylor, Michigan. Ela ministra atualmente na
"National Church of God" (Igreja Nacional de Deus), em Washington, D.C.
Em 1976, quando ainda morava em Belleville, Jesus apareceu para ela, em forma
humana, em sonhos, visões e revelações. Desde então, ela já recebeu muitas visitas do Senhor.
Durante essas visitas, Ele lhe mostrou as profundezas, os graus, os níveis e os tormentos das almas
perdidas no inferno. Ela recebeu também visões do céu, da grande tribulação e do fim dos tempos.
Durante um período da sua vida, Jesus apareceu a ela durante trinta noites e lhe disse que
esta mensagem é para o mundo inteiro.

FIM

Leia também outro título de Mary Baxter publicado pela Danprewan Editora:

DIVINA REVELAÇÃO DO CÉU
Este também pode ser baixado do site: http://livrosgospel.net

