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SONHO DE MAYSA DE ARAPIRACA
1. Visitação
Sonhei que estava em um bosque orando de joelhos. Eu chorava e pedia em oração para ver a Jesus.
Pedia incansavelmente, várias e várias vezes para ver a Jesus. Então o lugar onde eu estava começou
a iluminar-se e eu percebia que a claridade vinha detrás de mim. A luz era tão forte que eu fechei
meus olhos. Voltei e vi um anjo. Sabia que era um anjo porque ele tinha enormes asas e suas vestes
resplandeciam. Reconheci que era o anjo mensageiro Gabriel. Foi ele mesmo que apareceu em meu
sonho anterior.
O anjo me perguntou: Maysa chamas Jesus Cristo? Nesse momento pensei: eu chamei a Jesus Cristo,
por que Ele não veio? Por que enviou um anjo? Então respondi: Sim, eu queria vê-Lo. O anjo disse:
Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele é o Verbo de Deus. Em Sua boca não há mentira,
nem engano. Ele é antes de todas as coisas. Ele é amor e não ódio. Ele é teu Pai (Hb 2:13b; Is 9:6),
não o terreno, senão o celestial. Ele te vê e se inclina de Seu lugar, quando vê um filho ou uma filha
orando. Ele é alegria e não tristeza. Ele é Deus. Eu perguntei: E por que Ele não me apareceu? Eu O
estava chamando. O anjo me respondeu: Ele vive em ti. Ele quer que você O sinta dentro de ti. Ele
me enviou para dizer-te boas novas. Continuou: Eu quero te mostrar algo, feche teus olhos.
2. Exame
Eu fechei meus olhos. Ele me tomou pelas mãos, senti que estava flutuando, sendo levada para outro
lugar. O anjo disse: Agora pode abrir seus olhos. Abri meus olhos e me dei conta de que já não estava
no bosque. Estava em um lugar claro, todo branco, enorme, com uma grande amplitude. Logo, à
frente me passavam algumas cenas. Fixei meus olhos e vi passar minha vida, como um filme: estava
só, depois com alguns dos meus irmãos e, por fim, irmãos com outros irmãos; via que estávamos
reunidos, mas também via que estávamos em conversações distraídas e em jogos e discussões que
não agradavam o Senhor. As imagens foram chegando e mudavam à medida que ia olhando. Então eu
perguntei um pouco confusa e assustada: O que está acontecendo? Por que está me mostrando a
minha vida e a dos meus irmãos? Porque mostras a mim? Ele respondeu: Maysa tenho que dizer-te
algo: O Senhor vai julgar tuas obras e as de teus irmãos (e então começou a citar partes das
Escrituras): Jesus disse em Sua Palavra que vai julgar segundo as obras de cada um; se as obras são
como ouro, prata e pedras preciosas, ou se são como madeira, feno e palha, Ele vai passar todas tuas
obras e as obras de seus irmãos pelo fogo. Se as obras se queimarem são de madeira, feno e palha; e
se não se queimarem, ou seja, se permanecerem, são de ouro, prata e pedras preciosoas. Sejam
diligentes com suas obras. O Senhor está voltando, O Senhor está apressando Sua vinda.
3. Aviso
Eu perguntei: Como saberei que Jesus vem? Ele respondeu: vejam os sinais, as guerras, o tempo e as
estações. O Anticristo já está aí, somente falta que reine. Muitos vão cair em suas armadilhas e obras;
muitos pensam que ele é Jesus Cristo. Tenha cuidado, porque o diabo é astuto. Ele vai fazer de tudo
para derrubar os cristãos, suas famílias e amigos. Então, seja diligente com a Palavra
de Deus, ore e jejue. O diabo vai fazer de tudo para remover a fé. Estejam juntos, unidos em um só
corpo, porque se vocês permanecerem unidos, tudo isso será difícil para o diabo, será difícil para ele
enganar vocês. Perseverem! Avise os seus irmãos que se preparem, acontecerão coisas
extraordinárias no mundo. Estejam atentos, estejam juntos. Ajudem os cansados, os oprimidos e
aqueles que não tem mais esperanças. Ajudem os novos na fé. Ele alertava muito dizendo: avise a
teus irmãos.
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4. Promessas e encorajamento
Então o anjo me levou de volta para a floresta onde eu estava orando e me disse: Jesus te ama e ama
seus irmãos. Ele nunca os abandonará. Ele colocará anjos a favor de vocês. Ele lhes ajudará nos seus
caminhos. Ele nunca deixará qualquer um de vocês. Aproveitem, pois vocês ainda têm a Palavra,
porque chegará um temto em que a Palavra será removida. Perseverem! Nenhum de vocês devem
julgar um discípulo de Jesus, esta não é a hora e nem o tempo para isso. Cuidado, pois o Senhor virá.
Priorizem as coisas do Reino! Animem-se! Porque não passará desta geração, não vai demorar! Jesus
está apressando Sua vinda! Avise os irmãos! Então eu acordei.
Maysa de Arapiraca, Alagoas, Brasil. 25 de outubro 2012.
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VISÃO DE CATALINA DE BOGOTÁ
1. Introdução
À noite tive uma visão extraordinária que devo compartilhar, mas antes quero dizer que desde muito
pequena o Senhor tem tocado em minha porta com visões e sonhos maravilhosos, e agora tenho que
falar. Espero no amor de Cristo que isto sirva para replicar ao coração daqueles que lerem isto e que o
Senhor ponha fé pra crerem. Amém.
Visão de 27/02/2012 às 23h50min
Eu estava muito cansada, e logo peguei no sono e comecei a ver demônios de todas as formas. Havia
um parecido com o chapeleiro louco (de Johnny Deep em “Alice no país das maravilhas) e queria
deixar de vê-los, mas não podia; senti medo, confesso, rapidamente saí daquele lugar e me vi então
parada no céu em questão de segundos.
2. O Cavaleiro do cavalo branco
Vi anjos, mas estes não tinham asas, estavam em uma espécie de porta feita de nuvem; vi que
estavam pendentes de algo ali, me certifiquei para ver, e vi um cavalo branco muito grande como
cavalo de guerra, musculoso, e seu cavaleiro também era muito forte, não vi Seu rosto, mas vi em
Sua cabeça uma coroa de ouro e Ele estava vestido de branco, e vinha em velocidade “ Vi o céu
aberto; e eis um cavalo branco, o que estava montado nele chama-se Fiel e verdadeiro; e julga e
peleja com justiça.” (Apocalipse. 19:11)
3. Mesa das Bodas
Depois disso olhei para esquerda, e passei e vi uma quantidade de anjos caminhando rápido de um
lado para o outro, então perguntei a um deles: o se que está acontecendo? Disse-me que estavam
finalizando detalhes para as Bodas do Cordeiro. Comecei a caminhar nesse lugar e cheguei a uma
mesa muito grande, com toalhas brancas, e me aproximei para tocá-las; era um material muito fino,
algo que nunca vi nem toquei; era majestosa aquela toalha. Vi que um anjo se aproximava pra
adorná-la e tinha em suas mãos uma flor de uma cor que não conheço, e sua raiz era resplandecente.
4. Exércitos
Comecei de repente a ouvir um “tic tac”, e de súbito apareceu o Senhor Jesus, e ficou ao meu lado,
mas não pude ver Seu rosto que era um resplendor, Ele me falou e disse: filha, já está acabando o
tempo, voltarei em breve, então me quebrantei e Lhe disse: Senhor, no princípio desta visão vi
muitos demônios, que era isso? Ele me disse: filha, este é o exército de anjos que tem reservado
Satanás; eles virão, mas não atacarão a todos, virão para atacar a Minha Igreja. E então me disse:
vem e veja; e me levou a outro lugar e vi uma multidão enorme de anjos, mas estes tinham uma
aparência de guerra; e me disse: este é meu exército preparado para responder às orações dos meus
santos; eles vão guerrear por meu povo contra os demônios. E então me elevou e os vi com plenitude
e vi a muitos deles com tochas acessas.
5. Principado de mentira contra a Igreja de Jesus Cristo
Depois disto me mostrou a Igreja do Senhor, e vi um principado; tinha rosto de mulher e seu cabelo
era como que fumaça, parecido com o azul e o cinza, e tinha orifícios nos lados da face onde saia
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fumaça, e seu corpo era somente um véu como de fumaça, e era tão grande que cobria toda a Igreja;
então perguntei ao Senhor: que é isso? Ele me disse: filha é o principado de mentira que virá para
atacar meu povo; e muitos se desviarão e irão após doutrinas de demônios; e muitos vão deixar a
Igreja. Disse-lhe: Senhor e porque permitirá isto? Ele me disse: filha é necessário que isto aconteça,
porque é necessário, antes da minha vinda, separar o joio do trigo; quem tem seu coração firme não
se deixará enganar e me seguirá, esta será a última petulância do diabo antes que meu povo seja
levantado; por isso deves falar que Eu ordeno que sigam firmes, que não temam nem desmaiem,
porque vem tempos duros a meu povo, tempos de perseguição e angústia, mas todos eles serão
salvos; Eu sempre estarei lá.
6. Lago de Fogo
E me disse: eu vou te mostrar por que Satanás está tão preocupado; e me levou atrás de uma rocha;
e apontou; olhei e era como um lago de fogo parecido com a lava, e dele saiam línguas, parecia que
estava vivo e rugia. Então o Senhor me disse: filha está é a razão, isto está preparado para Satanás e
seus anjos e seus filhos. “Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida,
esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos
abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a
parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.”
(Apocalipse 20:14-15 e 21:8)
7. O espelho
Olha. Ao sair de lá fiquei um momento sozinha, estava num quarto branco onde havia um espelho, e
me vi com vestes brancas, mas elas estavam manchadas em algumas partes; escutei a voz do
Senhor: filha, embora tenha vestes brancas, elas estão manchadas porque há coisas em você que
não me agradam; você deve limpar essas coisas para ser completamente santa. Chorei e me
quebrantei, e disse: Senhor, perdoa-me, tenho falhado; Ele disse: venha! E me levou pela mão; e me
disse: Eu vou te mostrar uma coisa; fui levada pela mão do Senhor à para minha congregação, em
pleno culto; mas as pessoas não podiam ver-nos; e mostrou-me vestes espirituais de todos; e era
terrível ver como muitos tinham suas vestes manchadas como as minhas, e os outros tinham as vestes
rasgadas e de de cores cinzas e levantavam as mãos para Deus, mas estavam completamente
manchadas de sangue, tanto que escorria; e Lhe disse: Senhor, Senhor, mas estão adorando; Ele e
disse em voz forte: Não, Catalina! aqui não há nada; não é essa adoração que eu quero. Busco
adoradores que me adorem em espírito e em verdade, quero que minha Igreja derrame seu espírito
quando canta, mas muitos deles cantam por cantar, eles estão pensando em tudo menos em Me
agradar, e crêem que Eu estou feliz, e não, Catalina; eu não estou feliz com a adoração do meu povo.
Ele me pegou pela mão e me levou a uma congregação muito conhecida e chorou: aqui também não
há nada. Assim fomos em várias congregações de Bogotá, e o Senhor sempre dizia o mesmo;
começou a chorar, e me quebrantou muito isso; e me disse: o meu povo está preocupado com tudo;
o que vestir, o que comer, com os seus negócios, etc.; mas não está realmente preocupado com sua
salvação; meu povo está se perdendo, e já não há verdadeiro jejum, não há choro, não há mais
clamor; meus altares estão cheios de fogo estranho, e o pior é que muitos estão cegos, acreditando
que eles estão salvos, e não é assim.
8. Livro da Vida e chamados
Então me levou a um lugar celestial e vi um anjo que já havia visto em uma visão passada; ele me
disse: este é o anjo do Livro da Vida, e vi uma quantidade de gente fazendo fila; e havia umas
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escadas por onde subiam os que estavam ali escritos, mas me doeu ver que eram poucos; e um
homem chorava e dizia a um anjo: eu fiz muitas coisas para o Senhor, devo estar inscrito; mas o
anjo dizia: não está; este homem chorava. De repente o Senhor saiu um pouco, estava angustiado, e
entre uma multidão começou a chamar em alta voz a muitas pessoas por seus nomes; e dizia: Luís,
Luís, Luís, Diana, Diana; e assim gritava vários nomes que não respondiam; e chegou próximo a
mim e me disse: Eu estou a porta e chamo, mas muitos não escutaram minha voz.
9. A Arca da Aliança
Depois disso me levou a um lugar muito agradável; ali estava a Arca da Aliança e havia como
quatro anjos servindo em adoração, colocando incenso naquele lugar; e disse: estas são as orações
(petições) dos meus santos, e me levou à direita da Arca, e vi as Tábuas da Leis (os mandamentos);
foram escritas em hebraico, eu vi claramente.
10. As crianças abortadas e mortas
Depois entrei em um lugar onde havia uma multidão de anjos e crianças dançando com flores
grandes em suas mãos, e ouvi um choro celestial, algo incrível, elas dançaram ao som de música com
flores grandes em suas mãos; e me aproximei e perguntei quem eram aquelas crianças; e me
disseram: são as crianças abortadas e mortas em diferentes circunstancias; me alegrei ao vê-los, e
perguntei o que elas faziam, por que eles estavam em uma festa; ele me disse: estão alegres, pois em
breve o Senhor irá para o seu povo.
11. Juízos sobre a terra
Depois disso voltei com o Senhor e Ele me levou a um lugar muito alto donde eu via toda terra; e de
repente, vi um enorme anjo, com um arco em suas mãos e uma flecha de fogo, e lhe perguntei:
Senhor que é isto? Ele me disse: filha, meu povo deve preparar-se porque virão grandes catástrofes
sobre a terra; esta flecha são os julgamentos por causa do pecado; mas meu povo deve estar confiado
porque não será removido nem um cabelo de sua cabeça; a terra pode tremer, mas meu povo deve
estar confiante (Salmo 46). E me disse: mostre todas estas coisas aos meus servos, os profetas, para
que as falem a meu povo e não se calem. Depois disso dormi profundamente.
Graças, Senhor. Amém.
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PROFECIA PARA CHILE E OUTRAS NAÇÕES
A irmã Atalaia dos Estados Unidos da América teve esta visão em março de 2010, mas enviou pela
internet numa quarta-feira, 15/09/2010. Os que publicaram comentaram que ela não é chilena e nem
conhece o Chile, nem tão pouco conhece os países que viu nesta visão.
Palavra ao Chile e às Nações. Visão. Acontecerá em breve, porque já falta pouco.
1. Aviso
Queridos irmãos, eu não queria lhes contar; nem sequer teria a coragem de escrever isto que vou
relatar, porque toda vez que me lembrava a minha alma estremecia, estava todo o dia em lágrimas, e
uma dor no meu coração; até que o Senhor me disse por meio da Sua Palavra que eu deveria, então,
dizer; o Senhor me confirmou e me disse: Fala, filha, porque já falta pouco. Ele me deu os versículos
de Romanos 8:16-18 que diz o seguinte:
“O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos,
somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo; se com ele sofremos,
também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do
tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.”
Conversando com meu Senhor Deus, eu Lhe disse: "misericórdia, Senhor, misericórdia"; e Ele em
voz alta e com “raiva” me disse, não, não. Minha misericordia já encerrei! Não me peças
misericórdia (Jeremias 7: 16; 11: 14; I João 5: 16). Se eu não encerrar minha misericórdia não vem o
juízo (julgamento), e se há juízo (julgamento), eu não posso buscá-los, e Eu já quero o meu povo aqui
comigo. Ore para que ninguém os engane, para cuidar de sua salvação com temor e tremor, e suas
vestiduras estejam resplandecentes e cada um brilhe, porque eu venho sem demora “Aquele que tem
ouvidos, ouça o Espírito diz as igrejas”. Prepara-te Igreja, estou avisando... prepara-te, e repito,
prepara-te! Já não resta muito tempo. Ai, vem o ai, e o choro, o quebrantamento, muitas lágrimas,
muita dor, assombro, horror; muitos vão ficar com raiva de mim, endurecerão mais seus corações e
seus ouvidos para não ouvir a minha Palavra .
2. Catástrofe no Chile
Ai Chile, ai Chile, como dói em meu coração, dei tempo para a unidade, para que me buscassem de
coração, e esperei por ti, mas não quiseste escutar. Agora, Chile, escuta o que vem a ti.
No mês de Março 2010 tive uma visão e o Senhor me disse: olhe como chicoteio de novo o Chile,
olha como bato por sua desobediência, sua altivez, sua rebeldia. Este ai será maior que o ai que
tiveram no terremoto passado (fevereiro 2010). Estou com “raiva” do Chile, não quer escutar, e já
tenho gritado: Chile, Chile, Chile e não escuta. Ai Chile! No terremoto passado muitos se assustaram
pelo que veio depois do terremoto; até os cientistas (atônitos) não tiveram o que falar. Todos vocês se
lembraram de Mim na tragédia, mas pouco a pouco foram se esquecendo e muitos voltaram a seu
mau caminho. As nações puseram seus olhos em ti, Chile, e muitos te ajudaram, te estenderam a mão.
Ai. Ai, Chile, mas desta vez ninguém, ninguém poderá te ajudar. Verão assombrados tua destruição. A
catástrofe virá.
Contarei a visão tal como a vi . Desculpe se não completar os nomes dessas cidades, mas é assim que
eu vi. Eu nunca fui ao Chile. Deus está inquietando muitos irmãos em Cristo a saírem de onde estão
ou onde eles vivem, porque esses lugares serão devastados ou completamente destruídos. Mas muitos
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deles pensam que o que eles sentem é o medo do que está acontecendo, mas não, o Senhor me disse
que é Ele quem estava falando com cada um deles para saírem desses lugares. Na visão parece que
está amanhecendo, e olhei para o mapa do Chile, que é comprido e estreito, e quando era sacudido
violentamente vi como o mar ficava agitado; as águas faziam grandes círculos e em seguida ouvi
grande barulho e no mar começaram a se formar grandes ondas, ondas enormes que entravam no
mapa do Chile e, então, vei como o mapa era quebrado pela força da água; e desse pedaço que se
quebrou do mapa vi essas letras: Concep.... (Concepción); não foi possível ver as outras letras que o
mar engoliu . Mas olhei mais de perto e observei que outros sofrem também e só vi a metade de suas
letras: Cons.... (Constituição); Valpa... (Valparaiso); Vina (Vina del Mar) e me dei a saber que Vina é
onde há muita idolatria. Outro lugar é Bio (Bio Bio).Também algumas ilhas que estão perto do mapa
do Chile sofrem e há uma que parece um brinquedo para o mar enquanto se movia, e a água entrava.
Vi também que desde Valpa... Ele me disse: Olhe para dentro, para o centro; e vi Santiago, o qual é
bonito, tem grandes edifícios e rodovias espaçosos e ali a terra tremia e era muito abalada, muito
forte e eu vi muitos prédios, casas e estradas estão destruídas, e a terra se abriu e muitas casas
desaparecem. Quando a terra se abriu muitos edifícios muito altos ficaram com apenas três pisos,
porque os demais estavam debaixo da terra; que horrível essa imagem. Então, vi muitas pessoas
desesperadas e muitas diziam: é verdade o que se dizia; mas já era tarde demais para eles. Muitas
pessoas morreram, um grande choro foi ouvido, o céu foi testemunha da tristeza que oprimiu o
Chile; em muitos lugares o mar entrou e em outros lugares o mar os arrastou e levou-os
(desapareceram). Por muitos dias, a terra continuará tremendo. Não haverá electricidade, gás, água e
alimentos. Haverá um toque de recolher. Logo me vi saindo de Santiago; já era de manhã, e ali
começei a ver um lugar bonito, vi muita vegetação e montanhas; esse lugar é frio; e me chamou a
atenção uma montanha grande (Aconcagua) e quando cheguei perto dela, esse lugar estava tremendo
e se escutava uma explosão grande e muito pó (o pó era de cor escura); isso fez sacudir a terra
grandemente a tal ponto que tremeu toda a nação do Chile e também os seguintes países: Peru,
Equador, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e sentiram grande medo. Também pude observar de
longe como um rio, que estava perto daquela montanha, se desviava do seu curso, e entrava em um
povoado próximo à montanha. Vi também que a água de outros rios desapareu e não estavam mais
lá. Posso dizer que na visão o terremoto no Chile foi devastador. O Senhor me disse: catástrofe, o
espanto do terremoto no Chile é que, pela primeira vez, um terremoto alcança essa categoria tão
grande na terra. Ele vai deixar os cientistas assombrados. Logo, as réplicas também serão grandes e
também destruirão. O que vai acontecer no Chile trará consequências a outras nações e, portanto
mudarão muitas coisas .O Senhor disse em alta voz : Ai Chile, você será notícia mundial. Saberão
pelos jornais, televisão, internet, e saberão que Eu, o Senhor dos exércitos, falei! Eu avisei, Chile,
Chile.
3. Ai para o Japão
Alarme para um grande tsunami para outras nações com muito medo e espanto, pois haverá muita
tragédia. Mas a voz do Senhor me dizia: Ore pelo Japão, ore pelo Japão, porque sofrerá muito, e
disse: “Japão vou chicotear-te, você vai ter o seu dia; o ai virá a ti”.
4. Julgamento para o Norte, Sul, Leste e Oeste, começando pelo Sul
O Senhor disse: Norte, Sul, Leste e Oeste. E ele repetiu várias vezes. E dizia: Ai Norte, ai do Norte,
ai do Sul; ai do Sul. Começarei pelo Sul; ai do Oriente e do Ocidente; e em voz alta dizia: mas olhe,
ai do Norte, ai do Norte, ai do Norte; mas começo pelo Sul, começando no Sul e os meus juízos não
vão parar; os meus juízos não se detêm desde agora, começarão a cair um após o outro, um após o
outro começarão a cair por meio dos meus juízos sobre a humanidade, um atrás outro, um, um, outro,
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outro, e não há quem os detenha; ai, olhe que o Senhor está com “raiva”, o Senhor, o Altíssimo. Um
após outro cairam sem poder deter os juízos; começo no Sul e continuo com os outros sem deter-se;
não se detêm os juízos, não há descanso dos meus juízos, não haverá descanso dos meus juízos,
porque vem a um país, e a outro, e vem a um país e vem ao seguinte; passo por um país e depois
com o seguinte; não haverá descanso na terra desde agora, porque começarão os meus Juízos.
5. Julgamento a Porto Rico
Também o Senhor me disse que traria julgamento a Porto Rico, quando Porto Rico estiver assistindo
ao noticiário de outros lugares, o Senhor abalará Porto Rico, e tomou o mapa de Porto Rico pelos
quatro cantos e sacudiu-o fortemente e com raiva e dizia: “Ai, ai Porto Rico, seu ai será grande”.
6. Julgamento para a Venezuela, Santo Domingo, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia,
Equador, Honduras, Guatemala e El Salvador
O Senhor me disse: Eu sou o Senhor Deus, trago juízos e virão à Venezuela, a Santo Domingo,
Argentina, Paraguai, Uruguai, Colombia; e o Senhor dizia: Equador, vou chicoteá-lo com vulcões. Ai
Honduras, você não escapará; e a ti Guatemala e El Salvador, os tenho na mira, pois em breve virão
os seus castigos; El Salvador, você se tornou sanguinário por causa da violência .
7. Julgamentos para França, Itália e Espanha
Ventos fortes chicotearão a França e farão grande destruição. Uma parte da Itália desaparecerá do
mapa por completo. Grandes ondas de frio assolarão a Espanha e muitos morrerão.
8. México
A respeito do México me disse: virá um grande terremoto que será de longa duração e assolará a
capital e vários estados. A terra se abrirá.
9. Estados Unidos da América
Também o Senhor me disse: não creias que no lugar que tu estas ficarás a salvo; os 50 estados dos
EUA serão assolados; em alguns se fará por água, em outros por furacões e em outros pelo fogo e
outros por ondas de frio; e haverá um grande terremoto onde nunca havia acontecido, o qual
desencadeará mais dois terremotos. Contaminarão a água. Será desolação em grande parte.
10. China, Brasil e Norte do Chile
China, grandes juízos virão por causa da tua idolatria e por teu dragão. Brasil, por teu carnaval e
nudez, também terás tua parte. Norte do Chile, pela idolatria nas danças da Tirana te castigarei.
11. Juízos às cabeças
Nos juízos cortarei muitas cabeças de líderes, pastores, ministros que são servos inúteis, que não
quiseram escutar-Me e não advertiram as minhas ovelhas.
12. O Senhor leva crianças, enfermos e a anciãos
Morrerão muitas crianças, enfermos e anciãos, pois as levarei; porque são frágeis e não suportarão a
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escassez e a tribulação que virá. O Senhor enfatizou mais as crianças porque não as quer ver sofrer de
fome, preferindo tê-las no céu descansando. Ele disse: porque são minhas criancinhas preciosas, que
não compreendem que não há comida, não há água e Eu não as quero ver sofrer.
13. Grande trabalho para o exército de Deus
Cuidem das vestiduras, pois já venho sem demora. Que ninguém os engane. Vigie, pois Eu venho;
esteja atento, pois Eu venho sem demora. Santos meus, preparem-se, pois vocês têm um grande
trabalho; agora começa seu grande trabalho. Agora começo com meu exército; diretamente vou dar
instruções a meu exército, meu exército corajoso. Observe que meu exército corajoso começará a
receber instruções do mesmo Pai; meu exército se levantará com grande poder e autoridade que o
Senhor Deus lhes dá. Porque é o tempo do meu exército; meu exército ficará por cabeça agora, agora,
agora. Corto as cabeças dos que não me servem, dos líderes, pastores, ministros; meu exército agora
domina o Continente, Norte, Sul, Leste e Oeste. Domina meu exército, pois, Eu, o Senhor Jeová,
desde os céus me movo, desde os céus me movo em meu exército, me movo em meus santos, meus
santos que brilham, meus santos que iluminam esta terra; são meus santos os que estou levantando e
começo a levantar as cabeças de meus santos; serão muito altos e irão até onde Eu os mandar. Eu vou
lhes dizer pessoalmente aonde irão. Eu pessoalmente trabalho com meu exército. Eu, Jeová, trabalho
diretamente desde agora com meu exército e dou-lhes instruções específicas, bem específicas. A cada
um segundo sua missão, pois cada um tem uma missão específica que vou lhe dar e escutará minha
voz.
14. Ai para as nações
Então, o Senhor me disse: virá o ai para muitas nações, porque todas as nações me têm dado as
costas, todas têm me deixado, todas têm me desobedecido. Virá o ai. Ai, posto que muitos ais virão.
15. Jó 36:20
E o Senhor me deu este versículo de Jó 36:20: “Não suspires pela noite, em que povos serão
tomados do seu lugar.”
16. Avivamento espiritual pós juízos
Depois de todos esses juízos haverá um avivamento do meu Espírito e levantarei as nações com
novos pastores, líderes temerosos ao Senhor Deus dos Exércitos, e as igrejas buscarão a verdadeira
comunhão com Deus.
Atalaya dos Estados Unidos da América, março do ano de 2010.
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TESTEMUNHO DE ELDER DO BRASIL
1. Introdução
Eu ouvia muito na igreja falar de “arrebatamento no espírito”, e eu queria ter essa experiência,
então comecei a orar e perguntar a Deus: Senhor, eu escutei tanta gente falar, gostaria de saber se
isto realmente existe, isso é verdade? E se realmente é do Espírito, me mostra. Fiz sete jejuns e
orei para que Deus me mostrasse se fosse Sua vontade, eu falei com Deus: “Deus, encerrei a
minha campanha, se o Senhor não quer me mostrar quem manda é o Senhor. Eu sou seu
servo, o Senhor é Deus.” Passaram-se três meses e eu já tinha me esquecido e cada vez que conto
como foi, eu choro, pois recordo de como ocorreu.
2. Visitação
Estava orando em casa durante a madrugada e vi uma grande coluna de fogo e formando dentro
dela um pequeno tornado que foi descendo dentro de meu quarto; senti algo diferente e quando
olhei. vi descendo um ser estava atrás de mim e logo se colocou à frente. Eu perguntei se ele era
um anjo do Senhor, e ele falou: “Sou o Senhor Jesus Cristo, que venho como Anjo do Senhor”.
Comecei a ter medo.
3. Declínio
Desde pequeno, ouvia sobre estas coisas, mas essa reação foi bem diferente, muito diferente, o
medo se foi e comecei a ter sentimentos de querer ver. Ele me falou assim: “Pedistes e chegou
sua vez”.
Tomou-me pelo braço, me segurou e me elevou e fui vendo como flashes e depois fui descendo,
descendo. À medida que descíamos foi ficando escuro. Depois descemos em uma rua e Ele me
disse: “quando saímos do corpo ficamos nu”, então me deu uma vestidura branca. A audição, a
mente, a visão fica mais forte, aumentada.
Descendo a rua, na minha frente desceu uma luz e da luz saiu uma voz que me disse: “Eu sou o
Espírito Santo”.
4. Demônios
Seguimos caminhando e enquanto descíamos aquela rua a pé, uma rua de terra escura, via
demônios, meio humanos e meio bichos, uma mistura de bicho com ser humano. O que mais me
impressionou foi que eram homens com aparência de morcegos e sabia que eram demônios, e
quando eles viam a luz de Jesus, se afastavam. Vi um grande portão de ferro e bronze, muito
grande mesmo. Havia uma sala grande, o Senhor foi e abriu a porta, para que eu visse e havia
pessoas entrando, muitas pessoas entrando e os demônios as empurravam, e Jesus me falou:
“Estas são as portas do inferno, as portas do abismo”. Fiquei horrorizado.
6. Fossa e fenda
Disse o Senhor Jesus: “descemos mais ao fundo”. Segurou-me pelo braço e me fez sobrevoar. As
coisas de Deus parecem loucuras, aqui mesmo Ele disse que a sabedoria de Deus é loucura para
os homens. Fui descendo como uma formiguinha em uma grande fossa cheia de penhascos; havia
uma pequena parada no penhasco e o fogo cessou. Descemos ali em terra, a qual era negra e fedia
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a enxofre. O Senhor estendeu-me a mão e vi milhares de seres caindo nesse abismo. No princípio,
vi e comecei a chorar. O Senhor me chamou para olhar mais abaixo, onde havia uma fenda, como
se fosse por onde a chuva passa; havia essa fenda e vi que saía dali fumaça, vapor e o Senhor
falou comigo: “ali é onde vi submergir o espírito da besta e o espírito do falso profeta, como diz
a Escritura Sagrada” (Apocalipse 14:11). E quando olhei, vi que ao redor havia milhões e
milhões de demônios, de anjos caídos. Assustei-me, pois eram pessoas caindo, caindo. É como
chegar a uma casa que tem cachorro bravo acorrentado, ele quer avançar, late muito, mostra ser
bravo, está acorrentado e não pode avançar; esta era a visão dos demônios. Eram enormes,
maiores que os homens, entidades malignas terríveis.
7. O abismo e o inferno
Depois de ter passado pela fenda, o caminho era insuportável, escuro, com grande ruído e
gargalhadas. Ali era o abismo, igual ao dos anjos caídos, com uma grande grade, só que não havia
células, mas apenas uma gigantesca gruta. Vi pilhas de seres humanos, um sobre o outro no fogo
e quando viram Jesus, clamaram por misericórdia, eles iam caindo uns sobre os outros; os
barrancos tinham cadeias e muita gente estendendo os braços pedindo por misericórdia. O fogo
do inferno tinha chamas gigantes e eles gemiam e chamavam por Jesus pedindo misericórdia. Vi
pessoas ao redor e abaixo. Vi uma pessoa que me cercava se arrastando e se pôs de pé e o fogo
subia sobre ela e chegava até a metade de seu peito; chamou-me pedindo piedade, mas Jesus lhe
disse: “é demasiadamente tarde”. Eu vi verme entrando em sua carne. Você já imaginou um ser
humano com todas as enfermidades e moléstias do mundo, muito enxofre? Ali é muito pior, me
dei conta do inferno. Jesus estendeu a mão, bateu palmas e o paredão de fogo se abriu, Jesus é
dono até do inferno e tem todo poder.
Eu tomei com firmeza a mão de Jesus e me perguntei, por que as pessoas não se convertem a
Jesus? Passamos por uma escada no meio daquele inferno e comecei a implorar a Jesus por
aquelas pessoas; passou um homem pedindo ajuda e ele havia morrido numa noite com um copo
de cachaça.
Devemos falar de Jesus ainda que sejamos afrontados. Antes eu tinha receio de falar de Jesus,
hoje já não tenho mais, pois é terrível para aqueles que não aceitam a Jesus.
Nesse lugar terrível pedi a Jesus que me tirasse dali, pois não suportava mais e ali se escuta
pessoas como loucas, dementes, com gargalhadas, gritos, milhões e milhões de gritos; havia
homens, mulheres e jovens.
8. Subida, porta estreita e cidade dourada
Passou um flash de luz por mim e fomos subindo, subindo, subindo às alturas do universo. No
princípio não estava crendo no que estava acontecendo, pois passar por uma experiência dessas é
marcante demais.
O Senhor Jesus me passou adiante por uma porta estreita feita de pérola, portais de pérola. E
disse-me: “este é o céu onde Deus habita” e o Espírito Santo estava sobre nós. Eu falei assim:
“eu não sou digno de entrar por esta porta, porque sou pecador”, mas Jesus me disse: “Eu
torno digno a todo aquele que professa a minha Palavra e crê no Meu nome, e Eu perdôo todos
seus pecados”.
Aquela porta se abriu e era como entrar em um campo de esplendor; fiquei tão emocionado que
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caí de joelhos e passei minha mão no solo e era como se passasse a mão sobre ouro, como um
espelho. Quando levantei o rosto, vi uma cidade, um lugar bonito, mas tão bonito e ali vi como
descrito na Escritura. Olhei e vi mansões de ouro maciço, e as colunas de pedras preciosas.
Levantei-me e o Senhor me tomou pelo braço. A alegria que senti foi tão grande, que não tenho
como me expressar. Andamos por aquela rua de ouro, que ficava perto de uma praça; um lugar
tão elegante como um lugar de alta sociedade, mas bem chique mesmo era esse lugar. Os anjos
tinham altura por volta de 2 metros, vestidos de branco, a pele era como fluorescente e acendidos,
altos e fortes eles passavam e olhavam.
9. A casa do Trono e a Sala Real
Jesus me conduziu a uma casa, e tinha outra porta desde a rua de ouro, e ali escutei como sons de
trovões e relâmpagos. Ali perguntei assim: De onde vem o som dos trovões? E Ele me respondeu:
“o som dos trovões vem do trono de Deus Pai, e vou te levar até lá”. Eu olhava e me fixava em
tudo. Os anjos passavam daqui para lá e de lá para cá e olhavam para mim, e eu vi um que foi e
tocou no ombro de outro anjo e disse assim: “aquele ali é outro escolhido para ver a grande
cidade”. Depois fui chegando próximo e havia um portal grande de cristal e dois anjos de guarda.
Esse porta era maior que eu já havia entrado antes e a luz que saía do Senhor Deus era tão grande
e não consegui vê-lo inteiramente; vi o Senhor Deus assentado e coloquei minhas mãos para
frente e pedi misericórdia, pois sou pecador; de joelhos vi que havia uma escada semi-circular ali
dentro do trono e os trovões saiam de uma nuvem que estava debaixo do trono. E vi debaixo do
trono o arco-íris e à sua direita estava o trono de Jesus Cristo. Havia um altar de incenso de
quatro pontas que dava por cima da cintura e Jesus estava ali, mas também estava lá como Sumo
Sacerdote, com uma lâmina à frente que dizia: “Santidade ao Senhor”. Lâmina de ouro, um
turbante em sua cabeça e um caldeirão de ouro que Ele mexia e uma erva que Ele lançava no
caldeirão. O perfume subia do incensário e permanecia cheio e ia ao encontro do Senhor Deus, do
Pai Celestial. Ali falei com Deus. Eu disse: “Senhor, não estou crendo no que estou vendo”.
Mas estava vendo milhares de anjos ao redor e em cima e abaixo daquela nuvem havia um fogo
azul, eles diziam “Santo, Santo, Santo és o Senhor nosso Deus”. Essa era a sala real.
10. A orquestra e o cora celestial
Depois andei e vi um anjo correndo em uma instância musical e tinha algo na mão de ouro e
prata, que colocou adiante e estendeu os braços sem falar nada e foram-se juntando anjos aos
milhares e milhares. Logo, o grupo se acomodou como uma orquestra e um grande coral.
Enquanto estava olhando, eles começaram a cantar. A melodia está até hoje em minha cabeça.
Comecei a chorar tão forte e até um anjo que estava ali na orquestra se levantou e segurou meu
braço e me disse: “vem aqui”, e fui e senti que estava me conduzindo a uma mesa e ma mesa
tinha uma cítara, instrumento antigo, de cordas, parece uma harpa que fica em pé, mas fica
recostada. Falou comigo, assim: “toca filho”, respondi que não sei tocar, e o anjo se propôs a me
ensinar e estirei meus braços e senti um poder tão grande, por incrível que pareça, toquei na
orquestra celestial. Os anjos cantavam uma melodia, que está na minha cabeça até hoje. Então, o
anjo me disse “agora ouça um hino que já cantastes na terra em um coral e o coral começou a
cantar”:
Seguro estou não tenho temor do mal,
Sou guardado pela fé em Jesus;
Não posso duvidar do amor real,
Ele sempre, no meu caminho, me conduz
Não me deixarás, mais vida dará,
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Do pecado vem me livrar,
Tua graça me saciou.
É Jesus quem pode sustentar,
No poder de Cristo Mestre
Minha vida é salva do perigo.
Perto DELE poderá livrar-me.
Seu poder eterno, sempre me sustentará.
Hino mais lindo que ouvi na vida.
11. O grande salão da cena das Bodas do Cordeiro
Jesus foi até lá, chamou-me e conduziu-me levando-me a um grande salão com porta de cristal e
o teto forrado de diamantes frisados. Olhei esse salão enorme e vi uma grande mesa, mas havia
também outras mesas. A mesa estava toda preparada com uma toalha de mesa bordada, com
alguns detalhes de ouro maciço. Vendo-o perguntei: que mesa é esta? Respondeu Ele: É a mesa
das bodas do cordeiro e está tudo preparado. Vi também um anjo sentado em uma cadeira de
frente a um teatro e este teatro é de onde se viam filmes em que todos nós atuamos. Havia tanta
glória e beleza no mobiliário e em cada cadeira havia braços de ouro.
12. O lugar das coroas
Dali Jesus me chamou para fora, para um lugar também grande; era de colunas e com mesas que
tinham cúpulas de vidros dentro do móvel e havia várias coroas de ouro e pedras preciosas.
Perguntei ao Senhor Jesus, o que era isto e o que representava e Ele falou comigo assim: “A
coroa representa o galardão de cada cristão”. Havia coroas mais bonitas que outras, mas havia
milhões, tidas em fila, cheias de glória e de luz. O Senhor Jesus disse que “cada um receberá seu
galardão de acordo com seus frutos produzidos”.
Ao ver aquilo, fiquei maravilhado, fiquei perto de uma coroa e quase passei a mão. Jesus me
levou dali a outro lugar do céu e ali Ele levantou e abriu suas mãos ao ar e começou a me dar
visões.
13. Regresso de Jesus Cristo no final dos tempos para cumprimento do Juízo Final
O Senhor Jesus me tirou do céu e me levou em espírito a Jerusalém (a Jerusalém terrena), era
como estar em Jerusalém, mas não em corpo, fui ao Monte das Oliveiras e uma nuvem foi
surgindo e se espalhando e nela apareceram milhares de anjos. Apareceu um grande anjo com um
shofar (Shofar é o nome de um instrumento musical de sopro, considerado um dos mais antigos
do mundo. Não produz sons delicados, mas o shofar para os judeus não é apenas um instrumento
musical, é um instrumento tradicional e sagrado. É feito de um chifre de um animal chamado
¨cudu¨ e usado em ocasiões solenes), como uma trombeta, todo rebocado em ouro, com alguns
detalhes grandes; apareceu Jesus coroado com uma grande coroa na cabeça e Ele estendeu os
braços desde o trono e disse: “amada minha, noiva minha, levanta-te e vem”. O arrebatamento
será em milésimo de segundos. Vi Jesus no Armagedom, lentamente com alguns detalhes.Vi os
sepulcros da terra se abrindo e devolvendo seus mortos. Eles saíam, mas ficavam cheios de glória
e os crentes vivos eram transformados e juntos subiam, mas quem os impulsionavam era o
Espírito Santo. Vi o arcanjo Miguel com o shofar na mão, e ele tocou um som forte e contínuo e
olhei em toda terra e vi os crentes de Jerusalém sendo arrebatados.
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14. Arrebatamento na Coreia
Depois, saí de Jerusalém e fui levado à Coreia em espírit e vi algo extraordinário: muita gente
subindo e sendo arrebatada e eram milhões de pessoas.
15. Na França
Depois Ele me levou na França e vi um pátio grande. Havia um ancião de negro e com óculos e
estava alimentando as pombas. Quando olhei os flashes e os salvos subindo, perguntei a Jesus a
respeito daquele varão que estava atrás de nós alimentando as pombas, pois gostaria de saber por
qual motivo ele não escutou a trombeta de Miguel. Então Jesus falou comigo assim: “aquele
ancião não escutou, pois não era salvo, não era cristão, então não escutou, nem percebeu
nada, nem olhou”.
16. No Brasil
Jesus trouxe-me ao Brasil. Levou-me ao fundo do oceano, onde foi lançado o corpo de um crente
salvo. Vi a terra, a areia do mar, girando e girando ao redor e levando o corpo de um homem
transformado em corpo de glória e, então subiu.
17. Entrada da noiva e o tribunal de Cristo
Depois me levou de volta ao céu em espírito e quando chegamos e estávamos na porta do céu, vi
ali uma flor tão linda como nunca havia visto coisa igual. Os milhares de anjos se colocaram à
direita e à esquerda fazendo um caminho como que para uma noiva quando entra a encontrar com
o noivo. Jesus estava de pé naquela porta em forma de pérola e a escada do céu ao redor e em
cada degrau da escada havia dois anjos. Eu olhava e os anjos gritavam regozijando-se, pois a
noiva estava chegando. O Espírito Santo impulsionava e os santos entravam. Quando o Pai viu a
noiva, fez sinais de abertura, recebendo-a. Escutei gritos de glória e regozijo. Depois começou a
mencionar a todo o mundo, mas cada crente tinha um ramo de palmeira nas mãos e a balançava e
gritavam “louvado seja aquele que está assentado no trono, e ao cordeiro seja o louvor, o
domínio, a sabedoria, ações de graças e riqueza por todos os séculos e séculos”. E Jesus vinha
na frente; eu olhava e via que tudo era conforme as Escrituras e estava satisfeito. Depois vi o
tribunal de Cristo, e esse tribunal estava suspenso no ar. Ele me chamou e falou que não iria
condenar ninguém, eram apenas os crentes que iriam passar pelo tribunal. Todos os que
passavam pelo tribunal, era entregue seu galardão e Jesus estava ali e tinha um anjo de alta
hierarquia à mercê dEle.
18. Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Depois, Jesus Cristo me levou a um lugar no céu e me mostrou a terra e as estrelas como em um
filme, e ali falou comigo assim: “o que você vê?” Então, respondi: Vejo o Rio de Janeiro. De
cima vi o pão de açúcar, mas em seguida um grande terremoto que o tombou e fez a estátua do
Cristo Redentor em vários pedaços e o resto da montanha se partiu em vários pedaços e se
desmoronou. Vi a ponte Rio-Niterói desmoronar e quando olhei para baixo, as águas ali formaram
vários abismos, iguais das Cataratas do Iguaçu, caindo montanhas de água e ficaram
avermelhadas; vi uma chuva de fogo caindo do céu e as pedras iam caindo ao solo produzindo
ondas como se fosse água, mas era de terra e subia uma fumaça, pó que misturava com as nuvens
do céu; os dias pareciam noite devido à fumaça que tampava o sol e as noites estavam parecendo
dias devido à destruição; os prédios caindo, as pessoas gritando e correndo por aquela poeira.
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Tentavam correr, mas não havia o fazer.
19. Amazônia
Vi a Amazônia toda queimada. Parece loucura o que eu vi, mas estou diante da Escritura Sagrada.
Vi a Amazônia queimada por pedras de fogo que caiam do céu.
20. O Maldito
Jesus me disse: “antes que isto suceda, veja o que vai acontecer”: Vi um homem bem trajado
que ia aos poucos avançando de banco em banco até que se tornou em uma fera correndo e tinha
uma terrível escuridão por trás dele. Não entendi aquilo, depois vi como se fosse um sambódromo
do Rio de Janeiro e uma multidão de bandeiras, bandeirolas, um palco cheio de luzes e de
holofotes sobre quem passava bem trajado. Eu o escutei falando em inglês e pensei: quem será
este? Jesus me falou: “este é o maldito que se levantará das nações e da terra, das nações que o
aceitarem, pois a mim não me aceitaram, me rechaçaram, mas aceitou o maldito, o Anticristo”.
Depois vi em um prédio, debaixo de uma maquise, muitas pessoas em São Paulo gritando e ele
saudava a todos, era a integração de todos os que não queriam obedecer à verdade.
21. Calor
Depois um calor começou a espalhar-se no mundo e afetava a pele das pessoas, mas os homens
em vez de arrepender-se, murmuravam e blasfemavam contra o Deus do céu.
22. Exércitos Malignos
Depois o Senhor Jesus me levou novamente ao portão do inferno e vi saindo um exército de
demônios, de anjos caídos montados em vários cavalos com cara de leão e cauda de serpente e
que cuspiam fogo, enxofre e matavam (nota do editor: Gino Iafrancesco: Em Joel 2:1-11, o
exército invasor, que vem do norte, matará. Mas em Apocalipses 9:1-11 o exército do primeiro ai,
que sai do abismo, não mata, senão que atormenta por 05 meses para conduzir ao
arrependimento, mas os exércitos dos anjos desamarrados, que serão soltos do Eufrates, da sexta
trombeta e segundo ai, matarão a terça parte dos homens) as pessoas; é um exército de milhões
de demônios.
23. Visão do trigo sendo peneirado
Jesus tomou-me pelo braço e me levou a outro lugar, num campo dos céus, onde havia uma
grande pedra. Olhei, e a pedra estava cortada e havia um trono com um homem assentado; vi que
era o Espírito Santo. Ele clamou assim: “e você, meu servo, o que está vendo?” Olhei e vi muito
trigo espalhado e um homem vestido de túnica com uma peneira em sua mão e perdia o trigo no
ar. E me perguntou: “viu o meu servo?” Eu respondi: ah! Senhor, eu estou vendo um homem
peneirando o trigo em uma peneira.
E disse-me o Senhor: assim como é peneirado o trigo, peneirarei a minha igreja; os grãos não
cairão fora da peneira, mas a palha será levada pelo vendaval. O vendaval soprava e levava a
palha para fora, e a palha era queimada pelo fogo.
24. Visão do Ferreiro
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Depois me disse: “o que está vendo do meu servo?” Eu respondi: vejo um ferreiro diante de um
forno e um instrumento. O ferreiro tomou o metal avermelhado pelo calor e batia nele com a
marreta e as sobras iam caindo pelo solo. Quanto àquilo eu não entendia. O avental de couro dele
era negro. Disse-me o Espírito Santo: “assim como a escória está aos pés do ferreiro, a
humanidade também está aos meus pés. Vou colocar no forno o ouro, a prata, o bronze, o ferro
e o chumbo. E vou soprar o fogo de minha ira por não terem ouvido a minha Palavra”.
25. Visão da vinícola
Olhei para a direita e Ele me perguntou: “o que você vê agora meu servo?” Vejo uma pedra
cortada em círculo de um metro e meio rodeada de madeira, e um homem de túnica estava de
joelhos e cantava: “Aleluia, aleluia”. Vendo aquilo não entendi e o Senhor me perguntou o que
eu via: e respondi que via um homem que extraia suco das uvas na vinícola.
Disse-me o Senhor: “vistes bem, porque assim como são pisadas as uvas na vinícola, pisará os
falsos profetas que têm enganado e traído a minha virgem”. Assim disse o Senhor: “Eu não
tenho falado, mas eles saem correndo e falam, são chacais do deserto, lobos devoradores de
ovelhas, leões devoradores de almas. Conjuração de falsos profetas. Eu os esmagarei como as
uvas são esmagadas nas vinícolas e para que saibam que Eu Sou o Senhor”.
Vendo tudo aquilo em três noites, numa delas a irmã Marilsa viu também em sua igreja. A terceira
visão foi maior e quando terminou estava amanhecendo.
26. O Milênio e a Cidade Santa
Em outra oportunidade levou-me a um monte alto de onde via a Jerusalém celestial descendo,
descendo e sobrevoava a velha Jerusalém e a terra era outra terra. Perguntei ao Senhor o que era
aquilo e Ele me disse-me: “você está no reino milenar, esse é Meu Reino”. (nota do editor:
Gino Iafrancesco: Em Apocalipses 20:1-10, o milênio se realiza nesta terra de Jerusalém terrena,
mas a Nova Jerusalém celestial permanece no alto até descer a nova terra depois do Juízo Final
do Grande Trono Branco [Ap. 21:1 a 22:5]). Olhei e reconheci e quando encarei olho no olho,
reconheci as pessoas e elas estavam em corpo diferente e cantavam, regozijavam; havia seres
humanos que passaram pela grande tribulação e havia seres humanos vivos que estavam de mãos
dadas com os salvos cantando e exaltando. Depois passou o Senhor naquele monte e vi a Cidade
Santa, linda coisa de se ver, maravilhoso!
27. Livros do Grande Juízo do Trono Branco
Falei com Deus: Senhor, já que o Senhor está me mostrando tanta coisa, e se for da sua vontade,
mostra-me o Grande Tribunal de Cristo. (Nota do editor: Romanos 14:10 e 2º Coríntios 5:10
fala do Tribunal de Cristo para os santos, do qual falou o Senhor Jesus a Elder nos itens 12 e 17.
Outro Tribunal das nações em Mateus 25:31-46, incluindo as ovelhas das nações que entrarão no
milênio vivas depois da tribulação para estarem sob o governo dos vencedores [Ap. 2:26, 27] e
que na Nova Terra andarão na luz da Nova Jerusalém usando as folhas da árvore da vida [Ap.
21:24]. O grego diz: “as nações”, não “que tivessem sido salvas” como os vencedores que
reinam sobre elas [Zac. 14:16-20]. Estes sobreviventes vivos que passaram pela tribulação,
foram referidos pelo irmão Elder no item 26. Logo, segundo Apocalipse 20:1-15, esse será o
Juízo Final do Grande Trono Branco depois do milênio. Este Juízo Final era a intenção da
pergunta de Elder neste item 27, ainda que mencionasse como Grande Tribunal de Cristo, por isso
essa foi a resposta recebida)
17

Ele falou comigo assim: “Posso”, e Ele me mostrou muitos livros da Bíblia separados. Tinha um
livro no meio, o maior de todos, chamado o Livro da Vida, tinham os seguintes livros: Livro da
Consciência, Livro da Natureza, Livro das Obras e o Livro das Palavras, onde estão
registradas todas as blasfêmias que os homens falaram contra o criador. Vi que havia um Trono
gigantesco, grande, e o Todo Poderoso assentado, e atrás estava a igreja (1º Coríntios 6: 2 e 3) e
foram julgados primeiramente os anjos caídos e depois os ímpios. Uma grande multidão. A
respeito de alguns santos que tinham uma pedra de ouro dentro deles o Senhor falou: “isso
simboliza uma coisa: o Meu Sangue para quem está escrito no Livro da Vida, o livro está escrito
com o preço do Meu Sangue (Nota do editor. O livro da vida no Juízo do Grande Trono
Branco significa que existirão salvos nele e no Juízo Final, por isso a pedra de ouro neles, tal
qual foi mostrado ao Elder [Apocalipse 20:12]), a tinta indestrutível. Eu disse: Senhor, não somos
dignos de Tua misericórdia e todos os ímpios de todas as nações serão lançados ao fogo. Depois
que vi tudo isso, falei: Senhor, não me deixe fora.
28. O Paraíso
Disse-me o Senhor: “irás também ao Paraíso, segue em frente até uma porta toda arquitetada
em ouro”. Havia um ancião à minha direita e um altar de ouro quadrado; havia um anjo com um
pergaminho na mão falando palavras lindas e eu não falava português, mas a língua dos anjos, eu
falei o dialeto deles, eu conversava com Jesus também no dialeto deles. Tinha um jardim lindo e
milhões de pessoas vestidas de branco, então perguntei quem eram aquelas pessoas. O anjo,
quando viu Jesus, fez reverência. Então, estendeu as mãos e se colocou de pé. O anjo me falou:
“esses que estão vestidos de branco são as almas que morreram em Cristo e estão aguardando
o arrebatamento da igreja, pois nosso Senhor Jesus Cristo virá e os chamará”. Eram pessoas
muito bonitas, mas eu não tinha contato com elas, e elas não me viam. Falou-me: “veja esse
homem, meu servo, Elder, ele é um índio; aquele ali é João, o evangelista”; pensei em perguntar
acerca de minha bisavó, Maria, e Ele leu meu pensamento e me disse: “tua bisavó está aqui,
Maria de Nazaré”, e apontou-a com o dedo, mas ela não pôde contatar-me, nem ver-me. Havia
um homem sentado à direita da porta e Ele disse: “aquele é Abraão, seu pai na fé. A porta do
Paraíso está aberta por 24 horas e todos os dias entra gente, mas infelizmente no inferno
também”. Fiquei maravilhado e disse: não me deixes ir. Não há gozo maior, nada na terra. É o
deleite maior. Senhor deixe-me ficar aqui! A terra está contaminada por ódio, por violência e pelo
caos. Disse-me: “infelizmente não é seu tempo, não chegou sua hora. Todo aquele que tiver
coragem de ouvir este testemunho, bem-aventurado será; aqueles que ouvirem e guardarem
Minha Palavra”. Ele, então, despediu-me: “Paz e graça seja contigo, filho”.

29. Epílogo (Conclusão)
Quando me levantei, estava prostrado, chorei. Garanto que tudo o que está na Bíblia é verdade, e
eu vi. É o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias derramaria Seu Espírito. E em
Atos 2:17. Esta profecia se cumpre em minha vida. Foi maravilhoso passar tudo isso para que
meditem.
Um anjo me disse: “Jesus te mandou falar Sua Palavra, pois muitos por teu testemunho se
voltarão a Deus”.
Profecia de Elder do Brasil. Transcrição para o espanhol e notas de Gino Iafrancesco V.
Tradução do texto em espanhol para o português: Ledice Lamounier e Leida Lamounier
[Não foi possível a transcrição 18
total devido ao mal estado da gravação.]

Como a intenção divina nestas profecias é alcançar os santos e a humanidade,
assumimos com liberdade a colaboração voluntária para a distribuição gratuita.

19

